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AMSTERDAM./,

Kent gij het land, het land van stille helden, I
Waar Groote Pier zijn houwer heeft gezwaaid,!

Of, als ons barsche Britten knelden,!
Tjerk Hiddes vlagge heeft gewaaid.7
Waar Gijsbert om zoo lieflijk zong,
en Onno's lier der Geuzen lof voltong.'
Kent gij dat land.'
Daarheen, daarheen
Strekt mi;n verlangen heen.'

JJ

/OOST HALBERTS

Friesland

In Fraslan Sibbekinde
In Fries hat

—

it is algemicn bikend

—

in tige sterk famyljegefoel. Alde boere-

minsken binamen kinne hiele ütiensettings halde oer komóf en sibskip fen hast alle
minsken üt it gea. Ho faek heart men net san ald boer slachtenrigen opneamen en
nijsgjirrigheden forheljen soms fen fier foar syn tiid — him ek wer bikent üt oer-

leveringe. Ek de famyljc-mienskip sels is hecht; wirdt sterk field, sadet faken
wol fiere sibben moai eigen mei inoar binne. De moderne tiidgeast nou, dy't alles
forflakket en tradysjonelle biningen op 'e eftergroun skout, hat ek yn Fryslan,
it earst yn de stedske formiddens fensels, syn ynfloed jilde litten. Hwet mear
it yndividualisme, sa't wy it nou mar neame scille, syn hald op it Fryske libben
krige, hwet minder der fen de alde Fryske libbensfoarmen oerbleau. En net alline
de folksienheit
howol dit it earst düdlik waerd
waerd sa bidrige, mar hwet
langer hwet mear sjugge wy üt san üntjowing in chaos nei foaren kommen. De
greatesteds-kultuer kaem ek oer it plattelan en formoardde sa de siele fen it
troch tsjerklike fordieldens dochs al toskoerde doarpsformidden.
Gjin wünder is it dos det tsjin dy gefaerlike üntjowing in Frysk-nasjonale biweging
opkaem, dy't as doel hie, it op drift reitsjende Fryske libben, oardene yn nije
wiere libbensfoarmen fêst to lizzen. Nou mei men net tinke, det dit samar, apart
opkaem is. Vn hiel Jeropa ommers sjugge wy dizze biwegingen üntstean dy't hjar
rjuchtsje op in renaissance fen it eigene yn de romste bitsjutting. Vn forbining
dermei nou koe ek yn Fryslan, earst skruten, op smelle basis, letter rommer,
stadichoan it hiele libben omfetsjend, de nasjonale biweging opkomme. Nammen
as Halbertsma, Sytstra, Waling Dykstra en Piter Jelles Troelstra, letter yet talleaze stille wirkers yn it folk, kinne dy üntjowing miskien illustrearje. Mar it scoe
wol fierstento fier gean om yn it ramt fen dit ünderwirp in sköging tot jaen fen de
greate streaming. Mar dy oan to heljen is dochs wol fen bilang. It iene sit oan
't oare fêst. De nasjonale fornijingsbiweging, hokker den ek, slüt yn syn stribjen
natuerlik oan by it nasjonale forline en hat dos as pendant in yntensivearre
ündersiik fen det forline. As it folk freget „Hwêr leit mijn oarsprong?", ho scoe
de inkeling det den net dwaen? En de portretten yn Pake' foarkeamer meitsje al in
bigjin fen oanstriid wekker, om it ündersiik nei de eigen foarraers oan to pakken
En det is sibbekinde. Sa is it ek: it opkommen fen dit ündersiik yn Fryslan kin
men net oars sjen as ien fen de folie gefolgen fen de aktiviteit fen de Fryske
biweging. Dizze biweging hat woartel sketten; it folk bigjint wer biningen to
fielen; gjin wünder dos, det ek mei de famyljeban de bilangstelling for dy foarfaers wer wekker wirden is. Pake en Beppe hiene alle famylje relaesjes yn de
holle, mar it moderne flutterige libben hat derta gjin plak. Mar ho hinget de
jongerein oan beppe' lippen as hja ris „los" is oer de famyljes! Fensels binne wy
lang net allegearre op deselde wize ta de sibbekinde kommen. By de iene kaem
de drang op yn syn ripere jierren, wylst in oar wer jong it foarfaers-ündersiik
opnaem. It is ek san moai, ünderhaldend wirk. As men in dei goed dwaende is,
kin men hast net wer ophalde. Iderkear wer komme nije forrassende dingen nei
boppen, ófsjoen noch fen it feit, det in omfetsjend sibbekindich ündersiik fen it
Frykse folk as gehiel noch wichtige dingen oan it ljocht bringe kin oangeande de
gearstalling derfen globael sünt de sauntjinde ieu.

—
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It rjuchte kinne wy derfen pas to witten komme, as al dy partikuliere sibbekindigen hjar meiwirking jaen scille oan in event. sibbekindige sintrale.
Al mei al is Fryslan in nijsgjirrich lan for de sibbe-man. In sterke famylje-sin
makke, det lang lyn al oanteikeningen halden waerden fen famyljes. Fynt men san
fragmint üt eigen foarslachte, den is der altyd oanstriid om mear to witten fen
yens folk. Det den kommende ündersiik jowt op himsels al safolle moais, det
eltsenien, dy't it lit, himsels in freugde üntseit.
S. SYBESMA

Enkele opmerkingen over Friesche
familienamen
Het is bekend, dat de Germanen geen familienamen kenden, zooals die heden
ten dage gebruikelijk zijn. De man droeg een voornaam, werd als het noodig was
nog in het bijzonder aangeduid als de zoon van zijn vader en heette dus, om
huidige namen tot voorbeeld te kiezen, Jan Klaaszoon of Willem Gerritszoon.
Daaruit zijn door de verdere afslijting der taal familienamen ontstaan van het
type Janse(n), Klaasse(n), Gerritse(n) en dgl. Oudtijds heette de vader dus Jan
Klaaszoon, terwijl de zoon wederom Klaas Janszoon zal hebben geheeten. Aan-

leiding tot verwarring was er niet; in een gesloten boerengemeenschap weet men
wel, over wien men het heeft en mocht er twijfel bestaan, dan noemt men de
hofstede, waarop hij gevestigd is. Als een opmerkelijk bewijs van taaie traditie
vermeld ik nog, dat heden ten dage op IJsland dezelfde wijze van. benaming gehandhaafd bleef: heette de vader Jón Palsson, de zoon zal Pal Jónsson heeten.
Het schijnt, dat de IJslandsche burgerlijke stand de daaruit voortspruitende moeilijkheden voor het bijhouden der bevolkingsregisters zonder bezwaren weet te
overwinnen: wel dringt in de laatste eeuw het vastworden van bepaalde familienamen ook op het oude saga-eiland meer en meer door.
Nu is het aanduiden van de patronymische verhouding niet alleen beperkt tot het
gebruik van het woord zoon en de daaruit voortgekomen verknoeiingen. Wij
kennen uit de vroege Middeleeuwen de Frankische koningsgeslachten der Merowingen en Karolingen, over de Goten heerschten de Amelungen, over de Beieren
de Agilolfingen. Het achtervoegsel -ing, -ung diende dus om aan te duiden, dat
een persoon of een groep van personen van een vader of voorvader afstamden.
De geslachtsnamen, die op deze wijze gevormd werden, zijn legio en over het
geheele Duitsch-Nederlandsche taalgebied verbreid. Gering is de afstammeling
van een Gero, gelijk Everding van een Everhard. Het laatste voorbeeld duidt
tevens een eigenaardigheid aan, die men bij de vorming van namen steeds in het
oog moet houden: de neiging om een vollen, vaak uit twee leden samengestelden
naam te vervangen door een afgekorten roep- of vleinaam. In de Saksische deelen
van ons land luidt het achtervoegsel vaak -ink: men denke aan namen als Bentinck,
Gerdink, Ottink.
Het achtervoegsel -ing dient niet alleen om de zoon-vader-verhouding aan te
duiden, maar in het algemeen elke verhouding van afhankelijkheid of saamhoorigheid. Een Beyerink bewaart in zijn naam de herinnering aan zijn afstamming uit
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Beieren, een Overkemping is genoemd naar den Overkamp, waarop hij woont
of dien hij bezit.
Naast het suffix -ing vinden wij ook -ingen. Dit wordt vaak in plaatsnamen aangetroffen en dan wordt daarmede een nederzetting bedoeld, die genoemd is naar
den man, die zich daar het eerst vestigde. Sigmaringen beteekent dus eigenlijk
„bij de menschen van Sigimar", d.w.z. de plaats, waar zich Sigimar met zijn
familie en zijn verdere cliënten of hoorigen gevestigd heeft. Daarnaar kan dan
weer een persoon of een sibbe genoemd zijn. Een naam als Van Everdingen beteekent dus: „herkomstig uit Everdingen" en dit Zuidhollandsche dorp heet dus
weer naar een Everding, die zich hier het eerst neerzette.
Van gelijksoortigen, al is het dan ook niet van volkomen denzelfden aard zijn de
talrijke Friesche namen op -inga. Talrijk zijn de namen van dit type: Andringa,
Benninga, Ebbinga, Goinga, Hemminga, Makkinga, Nanninga, Ozinga, Poppinga,
Tamminga, Wiebinga. Zij zijn wat hun vorming betreft iets anders te verklaren,
dan de zooeven genoemde niet-Friesche namen op -ing, en -ingen; de klinker a op
het eind duidt aan, dat wij hier te maken hebben met een Gen. PI., zoodat wij een
naam als Benninga letterlijk moeten weergeven als „(een) van de zoons (of de
mannen) van Benno". In dergelijke namen bewaart het Friesch een Oudgermaansche
wijze van uitdrukking: in een Drentsch charter van 1288 lezen wij bijv. Henricus
et Rodolfus filius ipsius Henrici dicti Hildeboldinga.
De Friesche namen van dezen aard zijn vaak weinig doorzichtig, omdat zij afgeleid
zijn van sterk verkorte vormen der werkelijke eigennamen. Het woord Benno is
een vleinaam voor Bernhard, gelijk Nanno voor Nantwin, Anno voor Arnold,
Fokko voor Folkmar. Het zijn juist deze eigenaardige afkortingen, die aan Friesche
namen hun afwijkend karakter geven, al is een aantal van dergelijke vormen
ook in het algemeene taalgebruik binnengedrongen, zooals Emma uit Ermingard
of Geesje uit Geertruid. Maar in sommige gevallen zijn deze verkorte namen
zoo tot op den draad afgesleten, dat wij niet kunnen gissen, uit welke volle namen
zij ontstaan zijn, wanneer deze niet bewaard gebleven zijn. Andere voorbeelden
zijn nog Bottinga, Dobbinga, Immenga en Timmenga.
Dat dergelijke namen ook van soortnamen gevormd werden, bewijzen voorbeelden
als Huizinga, Dallinga, Kamminga en Kruizinga (of Kruisinga). Een naam als
Hamminga is twijfelachtig; men kan denken aan een naam Hamma, verkorting van
Hariman of iets dergelijks, maar ook aan het woord nam in de beteekenis van
„bocht" of „weide langs een oever".
De namen op -inga hebben soms nog aanleiding gegeven tot andere vormen. De
gutturale nasaal werd nauwelijks meer uitgesproken, zoodat alleen de uitgang
-ia overbleef: het geslacht der Burmania heette omstreeks 1300 nog Burmanninga.
Tenslotte behoeft het geen nader betoog, dat namen van dit type ook als aanduiding van plaatsen kunnen dienen, evengoed als de bovengenoemde Everdingen en
Sigmaringen; derhalve vinden wij in Friesland en Groningen talrijke plaatsnamen
van het type Andringa, Eysinga, Goinga, Goslinga, Idsinga, Loinga, Offinga, Tamminga

of Tjallinga.

Gelijksoortig zijn namen van het type Bartstra, Gaastra, Heemstra, Kooistra,
Minstra, Rienstra, Sylstra, Wynstra. Ook in deze gevallen duidt de vokaal -a aan,
dat de naam eigen een Gen. PI. is. Zulke namen komen dus met de Frankische of
Saksische namen van het type Eexter, Heemster en dgl. overeen. Het suffix, dat
hier gebruikt is, de uitgang -stra, duidt ook een saamhoorigheid of afhankelijkheid
aan, maar het grondwoord is nu niet een persoonsnaam, maar die van een streek,
wonplaats. Dat blijkt reeds uit een aantal der hierboven genoemde woorden. Heem308

stra is „de huisgenoot", enz., „degeen, die tot het heem behoort", Sylstra is genoemd
naar de syl of sluis, waar hij zijn woonplaats had. Doorzichtig zijn ook de namen als
Veldstra, Terpstra, Siienstra, Kampstra, Feenstra, Heidstra, Hoekstra, Homstra,
Tuinstra of Poelstra; een naam als kloostra duidt op een afleiding van het woord
Klooster. In andere gevallen zijn zulke familienamen van plaatsnamen afgeleid.
Heegstra is herkomstig uit Heeg, gelijk Lemstra uit De Lemmer, Kielstra of Kylstra
duidt dengeen aan, die uit het Groningsche gehucht Kiel afkomstig is, gelijk Joustra
of Jouwstra afgeleid is van het dorp De Joure in Haskerland. De bekende naam
Troelstra luidde eigenlijk Ter Oelstra en beteekend dus: afkomstig uit Ter Oele.
Zelden treffen wij namen aan, die van gewone soortnamen gevormd zijn. Een
dergelijke naam is Eekstra, d.i. „hij, die bij den eik woont", of Scheepstra, dat
men dus met ons woord „schipper" zou kunnen weergeven, al beteekent het nog
eerder: die oorspronkelijk op een schip thuishoort. Intusschen zijn hier ook wel
degelijk afleidingen van persoonsnamen onder: Bartstra hangt met Bart, afkomstig
van Bartold, samen, Rienstra komt van den mannennaam Rien (waarnaast Rienke,
Rienko, Riens) gelijk Wynstra van Wyn, Wine (waarnaast Wynno, Wyntsje).
Eindelijk zijn er nog Friesche namen als Albertsma, Brandsma, Eelsema, Gerritsma,
Hylckama, Idema, Mensema, Ringersma, Takema, Willemsma. De vorming van
deze woorden blijkt duidelijk uit typen als Albertsma, Gerritsma: de genitief van
een eigennaam gevormd door het suffix -ma. Daarin moeten wij een Friesche ontwikkeling van het woord man zien: in het Friesch en daardoor ook in een deel
van het Hollandsch wordt de n op het eind van woorden weggelaten (men denke
slechts aan het verval van onze buigingsuitgangen of aan de onbepaalde wijs onzer
werkwoorden!). Gerritsma is dus „man van Gerrit", maar dan in den zin van „zoon,
afstammeling". Het is dus wel degelijk een familieverhouding, die hierdoor aangeduid wordt. Men kan hier ook tweede-naamvals-vormen tegenkomen: een naam
als Sierksma luidt in de Ode eeuw Sirikesmona, dat wil dus zeggen: „van de
mannen, de kinderen van Sirik". Dat men toen namen als deze nog geheel doorzichtig vond, blijkt uit vertalingen in Latijnsche oorkonden, waarin wij lezen
kunnen: Herwarda-viri; daaraan zou de huidige naam Heroma kunnen beant-

woorden.
Een naam als Harinxma is dus wezenlijk gelijkbeduidend met Haring, d.i. „de
afstammeling van Haro". In zulke gevallen is het eerste deel klaarblijkelijk een
genitiefvorm. Dat is echter ook de verklaring voor een naam als Ekama, afgeleid
van den persoonsnaam Eko. Eke. Hoezeer de hierboven behandelde formaties aan
elkander parallel loopen, blijkt uit de geslachtsnamen Ekama, Eekinga en Ekens,
alle drie van denzelfden voornaam afgeleid. Opmerkelijk groot is het aantal afleidingen van zoogenaamde „Kosenamen", zooals Elema of Ellema van Ele, Elle,
den roepnaam voor een samenstelling met Adel-, eveneens Mellema, Harkema
(van Harko, een verkorting van een naam, die met Hari- begint), Tjebkema (van
Tjebke of Tjebbe, vgl. namen als Tiebold), Ritsema (vgl. Ritsard), Gaaikema en
Feitsma. Eigenaardig is Dekema, dat afgeleid is van Deke, een verkleinwoord van
Dcc, dat zelf weer uit Dedo ontstaan is. De naam Pekema stamt van Peke, verkleinwoord van Petrus, gelijk Lyklema afgeleid is van Nikolaas.
Namen op -ma zijn echter niet alleen van persoonsnamen afgeleid. Op een woonplaats duiden woorden als Venema, Miedema, Dykema, Hoeksema of Spieksma;
Posthuma kan een afstammeling van het dorp Post in Achtkarspelen aanduiden.
Op een oorspronkelijk beroep wijzen verder namen als Boer(s)ma, Bouma, Bylsma,
Koksma, Riddersma en Scheltema. Eindelijk vinden wij ook afleidingen van bijnamen zooals Bruinsma, Groenema, Jongsma, Lutma of Turksma.
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Wij vinden naast namen als Falkama, Falkema ook zulke als Falkena. Hoezeer
zij op elkander gelijken, zijn zij toch als geheel verschillende woordvormingen te
beoordeelen. Falkama beteekent „de zoon van Falke of Falko", waarin dit laatste
woord een verkorting van een naam als Falkward is. Maar Falkena is naar den
vorm de Gen. Pluralis der zwakke declinatie en kan dus het best omschreven
worden als „van degenen, die Falko heeten, of die op een of andere wijze met
Falko in verband staan".
Soms treffen wij den naam Sierksena aan, alweder naast Sierksema en Sierkema.
De s van den uitgang schijnt overbodig; immers de voornaam luidt Sirik of Sirk,
alweder een samentrekking van Sigerik, die vroeger vrij algemeen moet zijn geweest, daar de Zeeuwsche plaatsnaam Zierikzee (eigenlijk Siriks-ee = Sigerikswater) hier ook van afgeleid is. Toch is de s in Sierksena niet op natuurlijke wijze
ontstaan, daar wij anders een dubbele genitief zouden moeten aannemen. Waarschijnlijk is een ouder Sierkena onder invloed van het paar Sierkema: Sierksema
analogisch vervormd tot Sierksena.

JAN DE VRIES
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Vreemde

volksplantingen

1. het Bildt

in Friesland

vormt,
Het is bekend, dat Friesland een der weinige gebieden van Nederland
waar de band tusschen volk en bodem sinds de oudste tijden een zeer nauwe
bewonen, welke
is en dat in groote trekken de Friezen nog steeds den grond
Terwijl
overal elders
werd.
door hun verre voorvaderen aan de baren ontworsteld
wegtrokken,
werden
of
in den tijd der volksverhuizing de stammen verdreven
Friesland,
provincie
handhaafden de Friezen zich in het gebied der tegenwoordige
zij
namen
op de latere Groninger klei en blijkbaar ook in Westfriesland. Wel
deelen der Angelen en Saksen in zich op, doch deze waren aan de Friezen
verwant
al heeft men toen deze verwantschap blijkens de brandsporen in de
en zij zijn dan ook spoorloos in de massa
wierde van Ezinge niet steeds beseft!
van het Friesche volk opgegaan.
Toch is in een betrekkelijk jong verleden aan het Friesche bloed op enkele
plaatsen een nieuw element toegevoegd, dat doordat het zich onmiddellijk met
den bodem verbond, nog zeer duidelijk te onderscheiden is. Bovendien is het in
uitgezwermd,
meer of mindere mate ook buiten het eigenlijke vestigingsgebied
wij
Laten
de Friesche
leert.
dergelijke
zooals het onderzoek van familienamen en
in
toenemende mate
steden buiten beschouwing, welke vooral sinds de 16e eeuw
als
een invalspoort van niet-Friesche bestanddeelen zijn geworden, dan komen
voornamelijk
in
gebieden waar van een vreemde volksplanting sprake is, wel
Joure
de
streek
tusschen
Bildt
en
gemeente,
het
aanmerking de gritenij, thans
Aengwirden.
en Gorredijk, met name het gebied der vroegere dwerggemeente
belang
ontbloot dit vreemde element
Het is in een tijdschrift als dit niet van
in zijn oorsprong en ontwikkeling eens nader te beschouwen, vooral van den
sibbekundigen kant. Beginnen wij daarom met
Het Bildt.
Wie een kaart van deze gemeente bekijkt, ziet onmiddellijk, dat de^verkaveling
sterk afwijkt van die der aangrenzende gebieden op het „Oudland", zooals de
Bildtker de rest van Friesland noemt (met Oudlands bedoelt hij dan ook de Friesche
taal!) Hier geen grillig verloop van perceelsgrenzen, wegen en wateren, maar
alles recht en rechthoekig, alsof de liniaal er langs gelegd is. Het is de typische
verkaveling van een jong gebied, zooals we dat uit onze polders en droogmakerijen

—

—

kennen. Inderdaad hebben we bij het Bildt dan ook met zoon jong gebied te
maken, dat nog geen vier en een halve eeuw in kuituur is en dat met zijn rechte
wegen en vaarten, zijn lange streekdorpen en hooge dijken, de sterk gewelfde
hooggelegen wei- en bouwlanden (jonge kleigronden liggen, doordat ze minder
sterk zijn ingeklonken, altijd hooger dan de oude) reeds uiterlijk de duidelijke
sporen vertoont op het water te zijn veroverd.
Daarbij komt, dat de bewoners van dit vette, uiterst vruchtbare gebied, zich in
dialect en familienamen, voorheen ook in kleeding en gebruiken, al evenzeer
van het overige Friesland onderscheiden: een gevolg van het feit, dat we hier
te maken hebben met, althans gedeeltelijke, nakomelingen van nict-Friesche
kolonisten, die zich onmiddellijk toen het land droog viel in dit voormalige domein
der oude Middelzee nederzetten. De opvatting, dat deze kolonisten van Hollandsche (is: Westelijke) herkomst zijn, is algemeen en werd tot voor kort ook
niet bestreden.
Zoo vertelt Jacob van Lennep in 1823 (zie pag. 56 van de in 1942 te Utrecht
verschenen herdruk van zijn dagboek: Nederland in den goeden ouden tijd):
„Van Berlicum trokken wij noordwaarts het Bildterland in, dat een oude kolonie
van Noordhollanders is, door Karel den vijfden derwaarts gebracht.(!) De inwoners
hebben hun ouden tongval behouden, spreken het boerenfriesch niet en zijn
minder stug als de overige Friezen."
Voorts bericht A. J. van der Aa in diens bekend en onvolprezen „Aardrijkskundig
Woordenboek" (waarvan voor Friesland onder meer meewerkten W. Eekhoff
en mr. J. G. van Blom) in 1840 (2e dl. B, p. 451): „Men telt er 862 huizen,
bewoond door ruim 6300 inwoners, die, ten grooten deele Hollanders van oorsprong zijnde, zich zoo door hunne kleeding en tongval, die meer naar de
Hollandsche zweemt dan de spraak der Friesche stedelingen zelve, als door eenen
groveren en zwaarderen ligchaamsbou van den meer ranken Fries, als een bijzondere volksplanting onderscheiden."
En Johan Winkler, er op wijzende, dat het Bildt indertijd door Hollandsche
edellieden ingepolderd werd, schrijft in zijn „Algemeen Nederduitsch en Friesch
Dialecticon", I, (p. 489) met betrekking tot het dialect: „De nieuwe en zeer
vruchtbare grond werd ook door Hollandsche landbouwers het eerst bewoond
en ontgonnen; de afstammingen van deze Hollanders zijn tot op dezen dag aldaar
blijven wonen. De eerste bewoners van het Bildt brachten natuurlijk hun boerschHollandsche spraak mede en hun afstammelingen hebben dien tongval tot op heden
bewaard en gebruiken dien onderling, zich daardoor van de echte Friezen scherp
onderscheidende." Hij betoogt dan, dat het Bildts oorspronkelijk echt, 15de-eeuws
Hollandsch was, dat echter in den loop der jaren veel Friesche woorden en klanken
heeft opgenomen, zoodat het een min of meer Friesche tint heeft aangenomen.
Het is prof. dr. G. G. Kloeke geweest, die in zijn in 1927 verschenen bekende
werk „De Hollandsche Expansie in de 16de en 17de eeuw" tegen deze opvatting
verzet heeft aangeteekend en als zijn meening heeft gegeven, dat het Bildtsch kort
gekarakteriseerd kan worden als Hollandsch in Frieschen mond, en dat men die
Hollandsche infiltratie sterk overdreven heeft.
Voor we ons met deze opvatting bezighouden, is het noodig in het kort de
geschiedenis van de inpoldering te schetsen. Zooals opgemerkt is het Bildt de
voormalige breede mond van de Middelzee, die Oostergo van Westergo scheidde.
Deze Middelzee is van het Zuiden uit steeds verder drooggevallen en ingepolderd
en men mag aannemen, dat omstreeks 1400 het gebied bezuiden de lijn Beetgumermolen—Britsum reeds lang achter den dijk was gebracht. Ja, er was al een
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aanwas vóór dien dijk en langs de Westelijke en Oostelijke dijken van de
Middelzee. In 1398 toch begiftigde graaf Albrecht van Beieren na een inval in
Friesland zijn veldheer Arend van Egmond, heer van IJsselstein, als belooning
met het eiland Ameland, „benevens een uijtland, gheheten Bil," dat buitendijks
tusschen Minnertsga en Llallum was opgeworpen, welke gebieden Arend in leen
kreeg. (Zie: Charterbock van Friesland, I, p. 291, 295).
De heele vijftiende eeuw bleef dit buitendijksche land echter liggen zonder dat
er iemand naar omzag. De Friezen hadden het te druk met hun partijschappen
en burgeroorlogen en ook heer Arend en zijn opvolgers hebben zich niet druk
gemaakt om hun nieuw bezit. Toen echter in 1498 hortog Albrecht van Saksen
door de Friezen in arrenmoede in het land werd geroepen en een krachtig centraal
bestuur werd ingesteld, werd ook het Bildt weer actueel. Albrecht en zijn erven
kregen van keizer Maximiliaan in vollen eigendom o.m. „dat nieuwe door opslijking
aangewassen weide- of bouwland 't Groote Bild en 't Kleine Bild
" (de
Rijksarchieve
te 's-Gravenhage). Reeds in
oorspronkelijke acte bevindt zich ten
den zomer van 1499 reisde de hertog persoonlijk naar het Bildt om het in
oogenschouw te nemen „ende te incorporeren ende tot zijnen profijte te ordonneren." Ook liet hij het opmeten. Het gewapende verzet van de Friezen tegen
Albrechts belastingmaatregelen maakte echter inpoldering onmogelijk en eerst
in 1504, onder Albrechts zoon George, kwam de kwestie der bedijking weer ter
tafel. Het valt buiten het bestek van dit artikel den heelen gang van zaken te
beschrijven. Voldoende zij, dat op 22 Febr. 1505 eeri overeenkomst werd gesloten
met den rentmeester van Holland, Thomas Beukelaar;,en zijn compagnons, de
drie gebroeders Van Wijngaarden (Jacob, Floris en Dirk), waarbij deze aannamen
op zekere voorwaarden het Bildt te bedijken. Deze heeren waren lieden van
aanzien in Holland: ridder Jacob Oem van Wijngaarden was baljuw van ZuidHolland en in 1508 schout van Dordrecht; Floris, de schoonvader van Beukelaar,
was griffier van Holland, terwijl Dirk schepen van Dordrecht was. De heerlijk-

heid Wijngaarden lag in de Alblasserwaard.
Het groote werk werd spoedig aangevangen en weldra waren 800—1500 arbeiders
bezig met het aanleggen van den dijk, die van Minnertsga naar Hallumerhoek zou
loopen. In 1508 was het land ingepolderd en in gebruik genomen; de dijk, die
het tegen de zee moest beschermen was de thans als „Oude dijk" bekend staande
waterkeering, waarvóór een eeuw later een eind Noordelijker een nieuwe dijk
werd aangelegd. Het nieuwe gebied leende zich uitstekend voor landbouw en
veeteelt en de rapporten uit de jaren 1507 en 1508 spreken dan ook herhaaldelijk
van de „Byldtlewte", die zich reeds op de nieuwe gronden hadden gevestigd,
maar die nog al eens schade opliepen door storm, hoog water, wormen en muizen.
De vraag is nu: waar kwamen deze menschen, die pachtboeren, arbeiders en
neringdoenden waren, vandaan? En hoe talrijk waren zij in verhouding tot de

Friezen?

Nasporingen op dit gebied zijn o.m. verricht door Eckhoff, Wassenbergh (in:
Friesche Volksalmanak 1843), Ds. Boekenoogen (in: Bildtsche Courant 1924 e.v.),
Kloeke, dr. W. de Vries (Tijdschr. Ned. Taal en Letterkunde, 1927) en dr. H. Tj
Piebcnga (It Heitelan, 1938). Archivalia, familieonderzoek, studie van dialect en
boerenhuis hebben hun het materiaal geleverd, dat wij thans willen compileren.
Beginnen wij met het laatste, daar dit uiteraard een meer algemeen karakter
draagt.
In een studie in het genoemde Ts., getiteld: Zijn Bilts en Vriezenveens ontstaan
doordat Friezen van taal veranderden (46ste deel, 3e afl.) onderwerpt dr. De Vries
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het Bildtsch aan een onderzoek en anders dan Kloeke komt hij tot de slotsom,
dat dit dialect de taal is van Hollanders, vervormd door 'n sterken Frieschen invloed, al wil hij niet bestrijden, dat de Friezen altijd talrijker zijn geweest op het
Bildt. Woorden als feul, seun, teugel en weune, die behalve Bildtsch ook Noordhollandsch zijn, acht de onderzoeker de vrucht van het handels- en zeeverkeer met
die provincie, maar offen, ochtend (ook nog ochgen, volgens Waling Dykstra), ferken en kroiwagen komen nergens elders in Friesland voor. „Zo gewone woorden,
de laatste twee meer in 't bijzonder gewoon bij 'n boerebevolking, zijn stellig
meegebracht.". Op grond der taalkundige gegevens acht De Vries de kolonisten
in meerderheid afkomstig uit het Maasgebied en wel uit Putten of daaromtrent.
De overeenkomst tusschen het Oud-Beierlandsch en het Bildtsch noemt hij treffend,
en hij voegt er aan toe: „Het kan niet verwonderen dat bewoners van deze streek
voor vestiging op Het Bildt te vinden waren; het was iets zoals zich te hunnent
telkens afspeelde, en de matig grote reis kon geen beletsel zijn om de „landhonger" te stillen."
Piebenga onderzocht het boerenhuis, dat vooral bij de oudste vertegenwoordigers
in enkele opzichten afwijkt van het gewone Friesche. Wel zijn ook op het
Bildt de woonvertrekken vóór de schuur gebouwd, doch niet in de lengterichting,
maar haaks daarop. Voorts is het vee niet met de koppen naar den buitenmuur
gestald, doch tegen het dorschhuis (naar binnen dus), waarbij de dieren hun voedsel
kregen door groote luiken, in den scheidsmuur geplaatst. Deze afwijkende opstelling
en de luiken vond Piebenga alleen op Wicringen, van welk eiland, zooals straks
zal blijken, ook kolonisten afkomstig waren, welk feit P. blijkbaar onbekend was.
Een vierde bijzonderheid vormde een soort luifel, langs het voorhuis, welke
vroeger algemeen moet zijn geweest. Een parallel hiervan vond Piebenga hier
en daar in Zeeuwsch-Vlaanderen. Tenslotte wijzen woorden als „vak", waar de
Friesche boer van „golle" spreekt, en „mispunt" (voor „rüchskerne") volgens hem
naar de Zuidhollandsche eilanden, Noordwestelijk Brabant en Zeeland.
In dit verband wil ik nog wijzen op een uitlating van den bekenden huisonderzoeker K. Uilkema, die in een rapport over zijn helaas nimmer geheel gereed-
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„Op Beierland valt een
omvangrijke, goed te
volgen evolutie te constateeren.
In verbant]
met deze studie werden
de oudste hoeven in de
Friesche gemeente Het
Bildt aan een nauwkeurig onderzoek onderworDaarbij kwamen
pen.

waardevolle aanwijzingen aan het licht omBoerderij van het Bildt, met de haaks aangebouwde voon
huizinge.
Foto Dr. H. Tj. Piebenga.
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trent
de mate van
standvastigheid, waarmee

kenmerken van een boerderijtype, als stalinrichting, plan en constructie van het bedrijfsgebouw benevens technische termen
zich handhaven bij de overplanting in een
andere streek."
Alweer dus een verwijzing naar Beierland,
al moet ik er bij vogen, dat deze mededeeling, naar mijn meening, grootendeels alleen
met betrekking tot de technische termen
van belang en juist is. Het zou mij te ver
voeren de gronden voor deze opvatting hier
te bespreken.
Het is interessant de bovenstaande resultaten te vergelijken met de wellicht eenigszins
konkretere gegevens welke de archivalia opleveren.
De meeste bekendheid als volksplaTTtcïsM
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„voorhuis", IV melkkelder; V koehuis;

Hart-H VI dorschhuis; VU Schuurreed; VIII
hebben de
en graanvakken (Uit: S. J. v. d.
hout, Cornelis en Claas
kleinzoonH hooi:
Molen:
Het Friese boerenhuis in de
zekeren Steeven Huigen,
SassenhcimH twintig eeuwen).
namen Wassen-H
voor
vermeldt. Volgens(

Boekenoogen heeft Steeven Willems gewoonc
den uitersten Zuidhoek van St. Jacobi-parochie, tegen den ouden Middelzeedijk
onder Berlikum.
Barthout Willems woonde bij den driesprong Kadalsterweg—Middelweg, ten
Oosten van St. Jacob; de boerderij heette later de Schierhuisplaats. Op deze
plaats heeft vervolgens zijn zoon Barthout Barthouts gewoond, die drie vrouwen
heeft gehad, allen uit Holland afkomstig. Zijn jongste dochter Maartje (+ 1550)
trouwde met Dirk Arjens Lont, den eersten bekenden Lont op het Bildt. Deze
Lonts waren van Wieringen afkomstig, waar omstreeks 1900 meester Beert
Reinders Lont, toen te Amsterdam, eens ter kerke ging, bij welke gelegenheid er
niet minder dan 72 Lonten onder dominees gehoor waren! (Boekenoogen).
Cornelis Willems kwam te wonen op de eerste plaats ten Westen van den
koudenweg aan den Middelweg te St. Jacob, in 1570 reeds Nieuw-Bontema(n)
geheeten, terwijl Claes Willems zich vestigde aan den Zuidkant van den Ouden
Bildtdijk, onder St. Anna, later de Fonteinsplaats geheeten.
Nakomelingen van 1, 2 en 3 wendden zich in 1566 tot den schout van den Ambagte
van Sassenheim om een getuigschrift, dat zij van Sassenheim afkomstig waren,
recht hadden op den familienaam Wassenaar en het wapen van Wassenaar mochten
voeren. Zij ontvingen een dergelijk document, gezegeld op 8 Juli 1566, waarin
Cornelis Gerbrands, oud 86 jaar, en Dirck Andries oud 68 jaar, „mede woonende
in den voorsegden Ambagte van Sassenen" verklaarden, dat zij Steeven Huigen
bij zijn leven wel gekend hadden en dat de vier gezinnen der kleinzoons-broeders
uit Sassem afkomstig waren en het recht hadden naam en wapen van de Wassenaars te voeren.

Ds. Boekenoogen zond dit stuk, uit familiebezit, toe aan den Algemeen-Rijks315

archivaris mr. Meilink, die de authenticiteit ervan bevestigde
(Zie: Bildtsche Crt. 7 Mrt. '24). Waarschijnlijk betreft het
hier een bastaardtak van de adellijke Van Wassenaars, want
men mocht het wapen voeren „met een balck".
Aan Claes Barthouts, een der beide zoons van Barthout
Willems (nr. 1), herinnert thans nog de gevelsteen, welke
zich bevindt in den voorgevel van de in 1936 door D. v. d.
Staag bewoonde boerderij in de nabijheid van het kruispunt
Koudewcg—weg van St. Anna naar St. Jacob. De steen vermeldt het jaartal 1574 en de namen Claes Barthovts en

Neeltie lans, waarboven een afbeelding van, naar men wil,
een walviskaak. (Zie: „Van den Mond der oude Middelzee",
door K. J. v. d. Akker, deel 11, p. 104. Leeuwarden, 1940).
Intusschcn zijn er ook nog andere bronnen, welke ons kunGevelsteen in boerde:
nen inlichten omtrent den oorsprong der eerste bewoners
rij tusschen St. Anna:
van
het Bildt; Kloeke heeft er vooral gebruik van gemaakt.
en St. Jacobhparochie,
Het
betreft hier de rekeningen met uitvoerige pachterslijswaarop de namen van
tcn, waarbij nog gevoegd kan worden een, niet door Kloeke
nakomelingen der eer:
ste Hollandsche kolo*
geraadpleegde, kaart van het Bildt uit 1570.
nisten.
Belangwekkend is hetgeen de inwoners zelf, blijkens een
(Teek. S. J. v. d. Molen,
rekening
uit 1527, zeggen. Een verzoek om nieuwe kerken
Wiersma).
naar Ids.
en behoorlijke salarissen voor de geestelijken wordt gemotiveerd als volgt: „duer de vruchtbacrheijt ende groote derselver landen zoe zijn
daerop comen woenen vele ende diverssche persoenen vuijt Hollant Zeell Brabant
ende ander diversche nacien die nu altsamen die voorsz. landen van zijnder voirsz.
M. in pachte houdende zijn."
Naar mijn meening is dit veelzeggend. Er blijkt uit, dat uit verschillende streken,
voornamelijk het Westen des lands, zich kolonisten op de nieuwe gronden
hebben neergezet. Wat hun aantal betreft, Kloeke meent, dat men met genoemde
aanduiding den mond wat vol nam. Hij zou in hedendaagsch Nederlandsch het
ongeveer als volgt willen uitdrukken: wij hebben hier heel wat vreemdelingen
bijgekregen, nu komen we ruimte te kort in de kerken. Men kan daarover twisten,
doch een onbevooroordeeld beschouwer kan de mededeeling uit 1527 naar mijn
meening niet anders interpreteeren dan zooals het er staat.
Gelukkig bevatten de lijsten van de pachters ook namen, waarbij men echter
moet bedenken, dat er ook nog andere menschen op het Bildt woonden dan
alleen pachters. Over hun oorsprong lichten de registers ons niet in. Ook hier
kan men zich niet aan den indruk onttrekken, dat Kloeke, omdat hij voor zijn
opvatting: Bildtsch is Hollandsch in Frieschen mond, noodzakelijkerwijze veel Friezen tegenover weinig Hollanders moet plaatsen, de schaal teveel naar den Erieschen
kant laat doorslaan. Hij geeft een lijst van 89 gebruikers, uit het tijdvak 1 Oct.
1527—eind Sept. 1528, waarvan hij betoogt, dat talrijke namen behooren tot de
meest gewone Friesche eigennamen. Ik onderschrijf dit gaarne voor de overgroote
meerderheid, zooals: Abba Binartsz, Bouwe Douwcsz, Dijura Tacckensz, Feicke
Lieuwasz, Gerrolt Heerma, Sijbe Haycsz en dergelijke. Daar staat echter tegenover, dat in mijn ooren namen als Aenwoud Docnssz, Dirck Goessen, Harman
Koenen, Jan Goessen, Law Aeresz, Robbe Heinricksz, Sem Ysbrantsz niet erg
Friesch klinken.
Belangrijker is echter, dat Kloeke ook een lijstje van 52 uitgeschifte namen geeft,
„waarvan men op zijn hoogst kan zeggen, dat er wel een aantal Hollandsche
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onder kunnen zijn...." Wie dit lijstje echter beschouwt, zal tot de overtuiging
moeten komen, dat het vrijwel alle niet-Frieschc namen zijn. Dat enkele dragers
ervan niet op het Bildt hebben gewoond, kan waar zijn, maar die mogelijkheid
bestaat ook van de andere zoojuist besproken pachters. Men oordeelc:
Aerrent Bockum, Aerryaen van Gelre, Aerryaen Kuicken, Baerrent Boucho,
Bouckhorst, Bruxslager, Dirck van Wingarden, Den Engelsman, Floris van Wingarden, Fritz van Grombach, Gerrijt Philssz, Gerijt Verlaen, Gerijt van Scoeten,
Gysbart va~ Suieten, Hayman Sceijff, Harman in de Winckel, Harman Robbrech,
Heer Ot van Eegmont, Heer Scijffart, Heinrick Vogel, Huich van den Briel, Jacob
van Wingarden, Jan Bouman, Jan van Baerrendrecht, Jan van Groningen, Jan
Jacobsz Steckepaert, Jan Kuicken, Jan Maertsz van Berch Horren (in 1527 genoemd: van Barningerhoorn), Jan van der May, Claes Beek, Claes van Eess,
Claes Kuip, Cornelis Damessz van Doort, Cornelis Kuicken, Cornelis Spronck,
Cornelis Voordewinde, Cornelis de Wyt, Maertin Ketelboeter, Matijs Beek,
Meester Marscelis (van Zegerscapelle), Phils Hayman Sceijff, Phils Screijbar, Phils
Verdoes, Pieter Scaert, Renick van Kambur (een Fries)) Rottaler, de scout van
Delft, Spanenburgar, Tomas Bockelaer, Willem Jansz de Luct, Witgen Kambur
(een Fries).
Voegt men daarbij nog uit 1536—'37 de volgende namen: Jan Jans van IJsselmonde,
Claes Jans van IJsselmonde, Jan Jansz uuyt Roen, Harman Rommertsz van Bomel,
Claes van Scheyden, Jonge Adriaen van Doem, Jacob van Haerlcm, als „exchijsmeester upte Leye" in 1540 opgevolgd door Aelbrecht van Campen, dan heeft
men dunkt mij een staalkaart van niet-Friesche elementen, waarbij de wijde
omgeving van Dordrecht nog al eens de „heimat" is geweest. In verband met
het onderzoek van dr. De Vries is het niet zonder belang dit te constateeren.
Als is het waarschijnlijk, dat de Friezen de meerderheid der bevolking hebben
uitgemaakt, dan is toch een aanzienlijke „Westelijke" infiltratie duidelijk aan te
toonen. Tot deze conclusie komt men ook bij een beschouwing van de uit 1570
dateerende Bildtkaart van Jan Jansen Koster, waarvan het origineel in het R. A.
te 's-Gravenhage berust. Ik kon hiervan slechts een in 1877 door A. Martin
vervaardigde, zich in de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden bevindende, copie
raadplegen, welke de namen niet alle even betrouwbaar schijnt over te leveren.
Blijkbaar heeft Martin het oude schrift niet steeds goed kunnen lezen.
Het beeld, dat de rond 200 namen opleveren, welke deze kaart vermeldt — zij is
niet ten onrechte getiteld: „Corte bescrivinghe vander Coninck. Maiesth. Billanden"
— is dat van een gemengde Friesch-Hollandsche bevolking. Het valt daarbij op,
dat het Friesche element vooral aan de randen, dus aan de grenzen met het „Oudland", overweegt, terwijl de Hollandsch aandoende namen vooral langs den Ouden
Bildtdijk, den weg door de drie Bildtdorpen en daartusschen gelocaliseerd zijn.
Zoo vind ik langs den rand, van het N.W.: Arien Pietersz, Pieter Jansz, Reiner
Aertsz, Reiner Wiltes, Nanning Sjurdtsz, Pieter Dircksz, Thys Nanninghsz, Gabbe
Abbesz, Gysbert Aertsz, Feijco lans, Arien Bartouts, Cornel Florijsz, Laurens
Dircksz (waarschijnlijk drie Hollanders achter elkaar), Douwe Pietersz, Sijrck
Jetzes, Hein Hcinsz, Aert Bijemans, Meinert Simen Jans, Tryn te Hoorne (woont
op een hoek), Durck Claesz, Andries Jacopsz en Cornelys Lencrtsz.
Tusschen O.B.dijk en Middelweg daarentegen worden vermeld: Cornelijs Damsz,
Bartout Bartoutsz, Marrie Bartouts, Steven Claesz, Lenert Fransz, Claes Bartoutsz,
lob Mintijs, Kunne moer, Rixt Aert Timmermans, Willem Jansz, Nellemoer, Claesz
Pietersz, Jan Ariensz, Lijsbert Karstesz, Jacob Ariensz, Meiijs, Pascycr, Oude
Arien...., Pieter Lufrey (?), Bastiaen. Thonijsz, Sybrin Pietersz. Een geheel ander
beeld dus: hier overwegen de niet-Friesche of voor Friesland allerminst karakteris317

tiekc namen verre. De eerste zes zijn bijv. zonder twijfel Hollandsche inkomelingen.
In de pachterslijsten niet genoemde, klaarblijkelijk Hollandsche namen, meest
familie- of oorsprongsnamen, welke op de kaart voorkomen, zijn nog: van der
Meije (Frans Jansz, Cornel I lendricksz, Damus Fransz, Cornel Ariansz), Gerrijt
in die Weijde, Marten Gerrijdtsz Bonteman, Willem van Bueren, Aert Bijemans,

lan van Campen, Gerrijt Hoen, Jan Aertsz Baier, Stelman en Cornel van Gelder.
In de 17de en de 18de eeuw vestigden zich als een vreemd element in de Bildtparochies nog tal van blijkens de kerkboeken uit Duitschland afkomstige wevers
en spinners, zooals Lautcnbach, Hackebacq, Böhmer of Beimer, Schottmann,
Strick, Memeier en Pedenbach. Van deze namen zijn Lautcnbach en Beimer nog
zeer bekend. Ook Hollandsche boeren kwamen af en toe weer over; zoo de
Slims, die zich omstreeks 1700 op de Bildtpollen nederzetten. Zij hebben de schaal
echter niet naar den Hollandschen kant kunnen doen overslaan, daar zich ook
„Oudlandse" boeren op het Bildt vestigden. Ik denk hier aan een bekend Bildtsch
geslacht, de Bierma's, die blijkens hun naam afkomstig zijn uit de „Bjirrumen",
de streek van Pieters- en Seksbierum, N.O. van Harlingen, en de Hooglands.
Anderzijds zwermden ook Bildtkers over het Oudland uit, zooals de Wassenaars en
de Slumps.
En thans nog heeft het Bildt zijn typische eigen namen en „vannen", waarvan
er nog vele dateeren uit den tijd waarin het in kuituur werd gebracht. Nergens
in Friesland treft men zoovelen aan die luisteren naar den naam Arjen — Bildts:
Erri-en —, nergens ook zoo sterk verspreid namen als: Crap, Slim, Tulner,
Dankert, Lont, Kuiken. De toenemende verfriesching van het Bildt in onzen tijd
zal daarin ook geen verandering kunnen brengen.

2.

Aengwirden

en

omgeding

Wie in de verdienstelijke „Friesche Dialectgeographie" van J. J. Hof ('s-Gravenhage, 1933) de kaart van het Friesche taalgebied hier te lande bestudeert, ontdekt
even ten Noordoosten van Heerenven een zwart eilandje, dat wijst op een nietFriesch sprekend gebied. Hierbij behoort ook het veel Westelijker gelegen dorpje
Oldeouwer. In deze dorpen — Tjalleberd-Luinjeberd en Oldeouwer — wordt vol-

gens den schr. een sterk met Friesch vermengd Ovcrijsclsch dialect gesproken, terwijl voorts in de dorpen St. Johannesga, Rotsterhaule, Rotstcrgaast, Delfstrahuizen.
Echten en Oosterzee het Drents-Overijselsche element nog duidelijk waarneembaar
is, al neemt het overal af.
We hebben in dit afwijkende dialect een herinnering aan een sterke vreemde
infiltratie, in de tweede helft der 18de en in het begin der 19de eeuw, waarop ook
nog vele familienamen wijzen. Deze infiltratie hield verband met den opbloei van
de vervening in de omgeving van Heerenveen, zelf twee eeuwen vroeger als
(hoog)veenkolonic ontstaan. De vervening in de 18de eeuw en later betrof echter
geen hoogveen, maar laagveen, dat in de streek tusschen het Tjeukemeer en
Heerenveen alsmede in de „lytse gritenij" (de kleine gemeente) Aengwirden, met
de dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, ruimschoots voorhanden
was. Toen de kop van Overijsel en „Holland" uitgeveend geraakten, trokken de
verveners met hun arbeiders naar dit gebied, dat als gevolg van overstroomingen
en herhaalde veepest economisch sterk was achteruitgegaan. Weilanden bleven
onverhuurd en boerderijen werden afgebroken, zoodat in dien tijd van de 86
stemhebbende plaatsen van Oude- en Nijehaske er slechts 18 een huis droegen.
In dezen goedkoopen grond zetten de vreemdelingen — meest afkomstig uit den
Kop van Overijsel — de spade, tot er niets dan uitgeveende plassen overbleven.
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Het Zuiden van Haskerland alsmede

de West"

hoek van de voormalige grietenij Schoterland
(thans opgegaan in de nieuwe gemeente Heerenveen) trokken het eerst de inkomelingen
tot zich, zooals een mededeeling uit 1760 leert,
volgens welke omstreeks dien tijd reeds 400
gezinnen uit Holland en Overijsel naar Oudehaske en Sint Johannesga waren getrokken.
Tusschen 1756 en 1789 kwamen er te St. .lo
hannesga 49 personen met attestatie over uit
Nooidwest-Overijsel, waarvan alleen uit Giet
hoorn 37. In 1755 treft men ook reeds in het
doopboek van Nijehaske enkele ouders aan,
die afkomstig waren van „Geythoorn". Het
duurt echter nog een kleine dertig jaar, alvorens ook in Aengwirden een kennelijk Giethoornsche naam opduikt.
I 'it deze gegevens ontwikkelt zich reeds flauw In den polder van Aengwirden staan
langs de schilderachtige „wiken" de
een beeld van deze volksplantingen. De vreemhuisjes uit den veentrekkerstijd.
de arbeiders en hun bazen zetten zich het eerst
in de omgeving van het Tjeukcmeer en in het
Zuiden van Haskerland neer, om — naarmate het veen grootendeels vergraven
geraakte
in Oostelijke richting verder emplooi te zoeken, tot tenslotte ook half
Aengwirden in water veranderd was. Een duidelijk beeld van de aldus ontstane
geeft bijv. de omstreeks het
uitgestrekte watercomplexen
de z.g. petten
vorige
vervaardigde
Aengwirden
kaart van
in de fraaie atlas van
midden dei
eeuw
Eekhoff.
Dat de immigratie inderdaad de lijn West-Oost heeft gevolgd, blijkt ook overtuigend uit een in 1839 opgemaakte lijst van inwoners van Aengwirden, waarvan
zich een afschrift in het bezit van den heer A. F. Koopmans, te Tjalleberd, bevindt,
die mij dit welwillend ter bestudeering afstond. Deze uit sibbekundig oogpunt
zeer waardevole lijst heeft gerangschikt naar de vier dorpen, een opgave van de
gezinnen met de namen der gezinsleden, hun ouderdom, de plaats hunner geboorte
en het beroep van het gezinshoofd
Vooral de opgave der geboorteplaats is van belang, daar men op deze wijze wordt
ingelicht over de streek waar de betrokkenen vandaan kwamen en omtrent het
tijdstip waarop zij zich in hun nieuwe omgeving vestigden. Het blijkt dan in vele
gevallen, dat de oudste leden der familie nog buiten Friesland waren geboren,
doch dat de wieg der jongere loten reeds op Frieschen bodem stond. Een voorbeeld hiervan levert de familie Baas, wier leden als arbeider, veenwerker of veenbaas (vandaar ook de naam) vermeld worden. Van de 49-jarige Grietje Hendriks
Baas tot den 62-jarigen Hendrik Koops Baas zijn zij allen nog in Giethoorn geboren.
Hieruit volgt, dat deze Bazen zich eerst na 1790 (1839 minus 49) in de omgeving van
Heerenveen gevestigd hebben.
Tegenover deze Overijselse infiltratie staat in die jaren ook een versterkte toeneming van klei- of woud-Frieschc elementen. Door de turfgraverij kwam er werk
aan den winkel en waren er handwerkslieden, winkeliers, schippers enz. noodig,
die blijkens de lijst o.m. uit Joure, Lippenhuizen, Pietersbierum, Mantgum, Langezwaag, Drachten, Terwispel, Oldeboorn, Ureterp, Woudsend, Bornwerd enz. afkomstig waren. Dit waren bijv. de families Bruinsma, Douma, Elzinga, Eppinga,

—

—

—
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Op de kerkhoven van Luin:
jeberd en Tjalleberd staan
de grafsteenen der Gieter:
sche inkomelingen evenzeer
ah die der KlehFriesche
bevolkingselementen.
Foto S. J. v. d. Molen

Faber, Hofstra, Hylkema, Kooistra, Liemburg, Loopstra, Plantinga, Sannes, Terpstra en hoe zij meer mogen heeten. Allen zuiver-Friesche bevolkingselementen
dus. Een bezoek aan de kerkhoven in Aengwirden leert, hoe de Friezen naast de
„Gietersen" deel uitmaakten van de jonge bevolking die plotseling het stille achterland van Heerenveen overstroomde. Zoo staan te Tjallcbcrd de steenen van
Margje A. Giethoorn (geb. 14 Febr. 1795 en overleden te Gersloot op 10 Jan. 1866)
en haar man Wolter K. Klaren (24 Dec. 1794—28 Dec. 1886) op geringen afstand
van dien van Eke Sybrcns van Oostrum (geboren te Warga) en haar echtgenoot
Jacob Jans van Dijk, afkomstig uit Grouw: het Friesche en het Saksische element
broederlijk vereend!
Let men op den oudsten vertegenwoordiger der in de lijst vermelde families, dan
krijgt men van velen betrouwbare gegevens ten aanzien van de plaats hunner
afkomst en blijkt, hoe de voorouders van vele bewoners in de streek tusschen
ruim genomen — de Lemmer en Gorredijk uit den Kop van Overijsel of elders
stammen. We vinden dan het volgende (in alfabetische volgorde):

—

Apperloo
Baas
Bakker
Ten Boom
Broers
Dam
Drenth
Feyers
Gorte
Hakse
Hoen
Ten Hoeve
Hollander
Janzen
De Jong
De Jonge
Karsten
Klaver
Klaren
Klomp
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Wanneperveen
Giethoorn

Krikke
Kroes
„
Kruis
Blokzijl
De Leeuw
Giethoorn
Mandemaker
„
Meester
Meijners
„
Kolderveen
Mol
Giethoorn
Oort
„
Otter
Muggenbeet
De Oude
Wanneperveen
Pettcr
Amsterdam
Piek
Oosterbeek
Put
Wanneperveen
,
Puite
(ook uit Heerenveen en Nijega) Raadsveld
-c- Ruiter
Ossenzijl
Kolderveen
De Ruiter
Wanneperveen.
Schippers
Giethoorn
Schreur
Kolderveen
Slot
Wanneperveen
Sporrel

Giethoorn
Wanneperveen
Hannover
Beulaker (Giethoorn)
Giethoorn
Giethoorn
Hannover
Giethoorn

„

Vollenhove
Giethoorn
Paasloo
Giethoorn

„
„
„
„
„

„

(Wetering)

Wanneperveen
Zuidveen

Sterkenberg
Stobbe
Warner
Werps
De Wilde

Leiden
Steenwijk
Hoogeveen
Koevorden
Giethoorn

Wind
Witteveen
Wuitc
Wijndels
Van Zwol

Giethoorn
Amsterdam
Giethoorn
Groningen
Kampen (de naam wijst echter
op Zwolle).

zijn er verschillende namen wier oudste dragers weliswaar in Friesland
geboren werden, doch waarvan de „stamvader" toch vrij zeker buiten Friesland
het levenslicht zag. Ik denk hier aan namen als Kamst, Kleinberend, Korver, Krol,
Lenos, Moerman, Muggenbeet (wijst op het gehucht van dien naam!), Ronduite
(alsvoren), Scholte, Slange, Sloothaak, Smink, Talen, Toering, die alle on-Fries zijn.
Vele der hierboven genoemde namen zijn in het zuidelijk deel van Friesland, met
name de wijde omgeving van Heerenveen, nog bekend en de dragers ervan zijn
waarlijk allen geen veenarbeiders of verveners gebleven. Toen in de tweede helft
der vorige eeuw op vele plaatsen, vooral in Aengwirden, de petten en veengaten
gedempt en tot nieuwen cultuurgrond werden gemaakt, hechte menige vertegenwoordiger of liever nakomeling van het Saksische element zich aan den bodem
en zoo zijn thans de Winds, de Ruiters, de Otters ter plaatse bekende boeren-

Bovendien

families. Anderen gingen in den handel of verloochenden ook als aannemers hun
ondernemersaard niet (zoo bijv. de Krikkes). Weer anderen zwermden links en
rechts uit en brachten in het Friesche waterland, op de klei of in de Wouden
vreemd bloed, waaraan nog de familienamen herinneren.
De namen, ja. Maar dat is dan ook zoo ongeveer het eenige. Sinds jaar en dag
komen er in het kleine taaleiland Aengwirden en de mengdorpen Westelijk van
Heerenveen geen Overijselaren meer binnen. Als er getrouwd werd en wordt, is
het dikwijls met Friesch-sprekenden. Deze Friesch-sprckcnden kennen het Overijsclsche dialect niet, maar de nazaten der Gietersen, Wanneperveensters enz.
verstaan het Friesch wel, daar zij dit in hun omgeving in steeds sterkere mate
hooren. Tot welke ingewikkelde taaiverhoudingen dit leidde, blijkt uit een artikel
van den heer A. F. Koopmans in Het Noorder Land (jrg. 2, p. 329—335):
„Vader „kón" niet anders dan Friesch. Moeder niet anders dan Gietersch, ergo
elk hield zijn eigen taal, men verstond elkaar
wel. Gevolg: de kinderen spreken tegen Vader
Friesch, tegen Moeder Gietersch. Men trouwde een Friesch sprekenden man of vrouw en
sprak natuurlijk Friesch tegen hem of haar.
Gevolg: de kinderen (de derde generatie dus)
leerden géén Gietersch. Op school was het
Gietersch reeds in de minderheid en zoo gaat
het met het Gietersch steeds meer bergaf, zoodat met nog één of twee generaties deze taal
finaal heeft afgedaan."
Daarmede zal dan de uiterlijke nivelleering
van de nakomelingen der Overijselsche verveners van vóór anderhalve eeuw voltooid zijn.
Maar de familienamen zullen blijven herinneren aan de bakermat in en om de streek der
„Wieden" en der vonders, der „grachten" en
der „trekgaten", aan Nederlandsch Venetië.
S. J. VAN DER MOLEN

Nog een huis dat herinnert aan den
„grooten trek" voor anderhalve eeuw
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Opeen zijpad

der Sibbekunde

Vele lezers en lezeressen van Sibbe zullen zich van de
tentoonstelling „Wie en wat waren onze voorouders" dat
hoekje herinneren, waar naast wat oude familieportretten
zooveel van die kleine dingen waren tentoongesteld, die het
bezit van een familie kunnen zijn en die ons een zooveel
levendiger beeld van onze voorouders kunnen geven dan
dit alleen de dorre namen en jaartallen uit den kwartierstaat
vermogen te doen.
I let was goed, dat er op de tentoonstelling op gewezen werd, dat sibbekunde niet
alleen is het verzamelen van wat namen en data, maar dat het veelmeer is het
bijeenbrengen van zooveel mogelijk gegevens over onze voorouders, opdat zij
opnieuw voor ons zullen gaan leven. Ik herinner mij niet, of er in dit hoekje
van de tentoonstelling ergens een merklap hing. In ieder geval is het een feit,
dat deze handwerken uit vroeger en ook wel uit later tijd zeer in het bijzonder
gerekend mogen worden tot die kleine waardevolle bezittingen, die een familie
tot de hare mag rekenen. De
mcrklappen of letterlappcn
(zoo genoemd, wanneer er
vrijwel uitsluitend letters op
geborduurd zijn) werden over
het algemeen door jonge meisjes vervaardigd als oefenlap,
waarop zij de verschillende

borduursteken en patroontjes
leerden. Die patronen namen
zij weer over van hun moeders en grootmoeders; het
waren de geijkte versieringen,
die men op lakens en kussensloopen en ander linnengoed

aanbracht. Zoon lap werd geheel vol geborduurd met figuurtjes, randen, letters in
verschillende soorten en daartusschen door zette het meisje dan haar eigen initialen en
het jaartal, waarin ze den lap
had afgemaakt, in enkele gevallen ook haar leeftijd. De
variatie is oneindig: we vin-
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den lappen met de volle namen en den geboortedatum,
soms slechts letters en een
jaartal, ook wel verschillende
jaartallen, in
verschillende
combinaties op een lap. Deze
letters en jaartallen nu maken
de merklappen voor de sibbekunde van belang. Weten we
echter van de herkomst der
merklappen in het geheel
niets, dan kunnen ons de initialen en jaartallen meestal

ook niet veel verder brengen.
Maar hebben we een merklap,
die jaren lang bezit was van
een familie, dan kunnen wij
natuurlijk met behulp van den
kwartierstaat wel eens tot de
ontdekking komen, die den
lap gemaakt heeft. Kenvoudig
zijn deze raadsels meestal niet
op te lossen, daar er
zooals
gezegd
in vele gevallen
meerdere initialen op een lap voorkomen; een meisje heeft dus haar eigen naam en
b.v. die van haar ouders, soms echter ook van haar zusjes of ooms en tantes er
naast geborduurd. Wordt de volle naam op den lap vermeld, dan maakt dat het
onderzoek weer veel gemakkelijker.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat wie een merklap als familiebezit heeft, en
iets weet omtrent degene, die hem vervaardigd heeft, goed doet dit te noteeren,
opdat zijn kinderen later niet voor onoplosbare puzzles zullen komen te staan.
Hoe de bestudeering van merklappen en sibbekunde hand in hand kunnen gaan,
is jaren geleden bewezen door den Heer Nanne Ottcma, die in zijn collectie
merklappen er een bezat, gemaakt door C. A. W. d. S. T. B. (Cecilia Antoinetta
Wilhelmina te Sighers ter Borgh).*)
De geschiedenis van dezen merklap is te interessant om u er niet iets van te
verhalen.
De lap was gedateerd 1791 en bevatte behalve de bovengenoemde initialen een
twintigtal namen, die ik u niet alle zal noemen, maar waaronder behalve van de
familie Sighers ter Borgh namen voorkwamen van de families Galama en Alberda.
Daar dit nu bekende Friesche families zijn, waarover men gegevens kan vinden in
het Adellijk en Aanzienlijk Wapenboek door Abraham Ferwerda in 1670 te
Leeuwarden uitgegeven en in het Stamboek van den Frieschen adel, was de heer
Ottema in staat de familierelatie, die er tusschen deze personen onderling en
tusschen hen en de maakster van den lap bestond, aan te toonen. Dr. Heerma
van Voss kon nog meer bijzonderheden opsporen en vermeldt dan ook, dat het

—

—

*) Naar aanleiding hiervan schreef hij een artikel in het maandblad van „De Nederlandsche
Leeuw" van September 1927, waarop later nog aanvullingen verschenen van de hand van
Mr. H. W. van Sandiek in het nummer van Oetober 1927 en van Dr. A. L. Heerma van Voss
in December 1927.
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meisje, dat den lap maakte, Cecilia Antoinetta Wilhelmina de Sighers ter Borgh.
stamt uit een familie van Drentsche Statenleden, die met verschillende Friesche
families verwant is; zij werd 16 Oetober 1782 te Coevorden gedoopt en maakte
merklap dus op haar negende jaar. Dr. Heerma van Voss verklaart bovendien
het eigenaardige feit, waarom het meisje zooveel namen van tamelijk ver verwijderde familieleden vermeldt en waarom zij die van haar naaste bloedverwanten
niet opnam. De moeder van de kleine Cecilia stierf, toen zij 7 jaar oud was; haar
vader en broers waren officier en voor haar verdere opvoeding werd zij ondergebracht bij haar drie ongetrouwde nichten Galama, die te IJlst woonden en die
zij dan ook op haar lap vermeldt. In IJlst ging zij ook in 1804 in ondertrouw en
stierf zij, slechts eenige weken later, nog voor het huwelijk voltrokken werd.
Zoo wordt ook verklaard, dat het handwerk, dat zij als klein meisje maakte,
in Friesland bleef en in de collectie van den heer Ottema terecht kwam.
Met deze geschiedenis, die ik voor u uit de oude jaargangen van „De Nederlandsche Leeuw" weer aan het licht bracht, wilde ik slechts aantoonen, hoeveel
deze kleine, soms schijnbaar waardelooze voorwerpen ons vertellen kunnen, hoe
zij kunnen gaan leven, waneer wij hun geschiedenis leeren kennen. Ook de lap
van Cecilia de Sighers ter Borgh was geen kostbaar handwerk!
Over een anderen, zeer ouden merklap, dien ik vond boven in het museum te
Edam, wil ik u nog iets verhalen.
Deze stamde uit 1657 en behoort daardoor wel tot de oudste exemplaren, die
mei^i^on^lanc^^ndtn^za^Behal^jden naam van de maakster, Maria, die
een verHm
Hsiering
en
Htjes, op den lap
ver-

Hstrooid
Hwat
Hmerken
Hwaarvan
His
Hhuisnierken

Hschien

de opengebleven
moeten

van haar
ooms op haar

afbeeld. Het

gebor-

duurd, zooals Cecilia dat eens met de namen van haar familieleden deed. Het zal
buitengewoon moeilijk zijn de families te vinden, die deze huismerken voerden.
Indien de kp inderdaad in Edam of omgeving thuishoort, hetgeen men mag vermoeden, daar hij in de collectie van het Edamsch museum is opgenomen, zou een
vergelijkende studie van de op den lap voorkomende huismerken met de vele, die
men in de kerken van Edam en Monnikendam vindt, misschien een oplossing kunnen brengen.
Wat het merk was voor het oude bocrcngeslacht, dat was het familiewapen voor
het adelsgeslacht of de patriciersfamilie. Toch vinden wij familiewapens, voorzoover mij bekend is, op de merklappen nooit. Wel treffen wij herhaaldelijk een
dubbelen adelaar aan, zooals de teekening laat zien. Het komt mij echter voor,
dat dit geen familiewapen, maar veel meer een stadswapen moet voorstellen.
Verschillende steden in het Oosten van ons land voeren toch den dubbelen
adelaar in hun wapen. Temeer meen ik dit te kunnen aannemen, omdat men
het gaat hier meestal om lappen uit later tijd, begin of midden van de 19e eeuw
b.v. ook het wapen van Amsterdam op merklappen aantreft of de Nederlandsche
leeuw, soms staande in den Hollandschen tuin. Het zijn lappen, ontstaan na den

——
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Deel van een merklap uit Edam met sibbeteekens (Eigendom van den Heer Costerus)

Franschen tijd, toen men blaakte van vaderlandsliefde en dit ook in zijn versieringsmotieven wilde uiten.
Zoo zien we dus hoe deze schijnbaar zoo onbeduidende handwerkjès van kleine
meisjes toch in de geschiedenis der sibben hun rol kunnen spelen; hoe zij deel
uitmaken van die kleine dingen, die de sibbekunde als het ware illustreeren en
die zeker ertoe hebben bijgedragen, dat deze in ons land tot een zoo populaire
wetenschap werd.

ELSA M. VALETON
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Kaart van Gerredt Dirck Loos van Wormer van 20 Januari 1649
(Geh. Pruis. Staatsarch., Berlijn)

De Nederlandsche kolonisatien in Brandenburg
in de 17de eeuw
Toen Albrecht de Beer in het midden van de twaalfde eeuw het land, dat hij op
de Slaven had heroverd, met kolonisten wilde bezetten, zocht hij voor dat doel
bewoners uit de lage landen bij de zee, uit het deltagebied der groote rivieren.
Deze kolonisatie bleef toentertijd niet tot de kuststrook beperkt, maar heeft
zich ook uitgebreid stroomopwaarts langs de rivieren met hun vlakke, lage,
moerassige oevers. Daar bevonden zich strooken land, die zich uitstekend leenden
voor de nederzettingen van veeboeren, streken, die in alle opzichten geleken op
die gebieden, die zij. verder westwaarts van ouder tot ouder hadden bewoond.
Tijdens Albrecht den Beer werden in den Altmark Stendal en Seehausen de centra
van deze boerennederzettingen. Ongetwijfeld schonk hij in verband hiermede
aan het in belangrijkheid zeer toegenomen Stendal het marktrecht.
Vijf eeuwen later stond de groote Keurvorst weer voor hetzelfde probleem, toen
hij de door den oorlog ontvolkte streken langs de Elbe van nieuwe bewoners
wilde voorzien. Hij greep naar hetzelfde middel als zijn voorganger toenmaals
had gedaan.
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De dertigjarige oorlog had geheel Brandenburg verwoest, had stad en platteland
evenzeer getroffen. Geheele dorpen waren verdwenen, en vruchtbare streken
waren in woestenijen herschapen.
Tot 1640 had over Brandenburg Georg Wilhelm geregeerd, een zwak, besluiteloos
vorst, die zich geheel had laten leiden door den graaf Adam von Schwarzenberg.
Vriend en vijand waren door het Brandenburgsche land getrokken en vijandige en
bevriende troepen hadden de bevolking evenzeer gekweld. Na den dood van
Gustaaf Adolf in 1632 en na den slag bij Nördlingen in 1634 wist Schwarzenberg
den Keurvorst nader tot den keizer te brengen. Bij den in het volgend jaar
te Praag gesloten vrede sloot ook Brandenburg zich aan. Hierdoor werd het land
door de Zweden nog eens grondig verwoest, en de keizerlijke troepen gedroegen
zich niet beter. George Willem moest zich naar Pruisen terugtrekken, Schvsarzenberg regeerde het land. Geld om oorlog te voeren was er niet en de bevolking
stond aan de ergste beproevingen bloot.
Onder zeer moeilijke omstandigheden aanvaardde Frederik Willem de regeering.
Hij was in 1620 geboren en bij zijn troonsbestijging dus twintig jaar. Reeds in
1634 was hij, vooral door toedoen van zijn moeder, Elisabeth Charlotte van de
Pfalz, een kleindochter van Willem van Oranje, naar de Nederlanden gezonden
om daar onder Frederik Hendrik het krijgsbedrijf te leeren, en in den omgang
met de verschillende belangrijke figuren aan het stadhouderlijk hof een diplomaat
te worden.
Het eerste doel, dat Frederik Willem zich stelde, was baas te worden in eigen
land, de vreemdelingen te verdrijven en zijn onderdanen te verlossen van de
ellende van den oorlog. Los van Oostenrijk en los van Zweden! Daarna hoopte
hij een zelfstandige positie te kunnen innemen. Door den dood van Schwarzenberg werd zijn taak gemakkelijker. De vredesonderhandelingen met Zweden
voerden in 1641 tot een wapenstilstand, waarbij een deel van de Marken door
Zweden werd ontruimd. In 1646 huwde de Keurvorst met Louise Henriette, een
dochter van Frederik Hendrik.
Toen waren reeds in Munster de vredesonderhandelingen geopend, die eindelijk
in 1648 tot het gewenschte resultaat leidden. Brandenburg kreeg het oostelijk deel
van Achter-Pommeren, die bisdommen Kamin, Halberstadt en Minden, terwijl
het bezit van het aartsbisdom Maagdenburg in uitzicht werd gesteld. Daardoor
had de keurvorst van Brandenburg niet alleen zijn vroeger bezit teruggekregen,
het land was ook nog in niet onaanzienlijke wijze vergroot.
Maar dat land lag vrijwel geheel woest en miste bewoners. Naar nieuwe bewoners
moest worden omgezien. Buchholz in zijn „Versuch einer Geschichte der Mark
Brandenburg" zegt: „Die Bevölkerung durch ncue Einwohner aus f remden Landen

wahrte freylich die ganze Regierung des Churfürsten hindurch.
Abcr nirgend andersher wurden ganze Haufen derselben eingeführt als aus dem
Alten Lande, aus den Niederlanden".
Spoedig na het sluiten van den vrede van Munster begon de keurvorst met dezen
kolonisatorischen arbeid. Hij zocht zijn nieuwe onderdanen voornamelijk in
Friesland en Noord-Holland. Hij maakte daarbij gebruik van de diensten van
Johan Wijngaert. „Baliou ende officier in Noord-Holland". Deze agent van den
zu vergröszern,

keurvorst bracht twee compagnieën boeren bijeen, van welke de Friesche stond
onder Pieter Sickes Haarda en Lieuwe Wilckes (of Wiltes), tefwijl de Noordhollandsche meestal werd vertegenwoordigd door den zoon van den baljuw
Lambert van Wijngaert en den landmeter Gerrit Dircksz. Loos, geadmitteerd bij
het Hof van Holland, en wonende te Wormer.
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Reeds op 16 Augustus 1648 kwam een provisioneel ontwerp tot stand van de
voorwaarden, waarop de keurvorst de kolonisten wilde opnemen. Dit ontwerp zal
wel van de hand van Van Wijngaert zijn.*)
De Friesche compagnie kon zich niet geheel met dit ontwerp vereenigen en
stelde een aantal tegenpuntcn op voor nadere uitwerking van het keurvorstelijk
ontwerp. Zij wilden onder anderen zelf de hoeveelheid land bepalen, die de
keurvorst in erfpacht zou hebben te geven. De vrees, dat de nog aanwezige
inwoners bezwaren zouden maken en ook dat zij die wellicht ten gevolge van
den oorlog waren weggetrokken, misschien nu het vrede was geworden, zouden
tcrugkeeren en hun landerijen dan weer zouden opeischen, vinden wij bij herhaling in de tegenvoorstellen uitgedrukt. Natuurlijk eischten de kolonisten de
vrije uitoefening van hun godsdienst, ook voor de Mennonieten, die zich onder
hen bevonden. Voor het onderhoud van hun kerken, predikanten en armen moest
de keurvorst landen of inkomsten afstaan: kerkegoederen dus. Zij wenschtcn
ook door hun eigen menschen geregeerd te worden en eigen verordeningen te
maken, al mocht de keurvorst dan ook deze regeerders uit drietallen benoemen.
Zooals zulks gewoonlijk het geval was, eischten de kolonisten ook eenige vrije

Kaart van Chr. Fr. Schmidt, April—Mei 1619.

(Geh. Pruis. Staatsarch., Berlijn).

') Voor de volledige documenten zie mijn boek „De Nederlandsche Oostkolonisatie'
(Hamer, Amsterdam, 1943).
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jaren, voor zij tot afdracht van pacht verplicht waren, ja, zij vroegen zelfs
voorschot, indien daaraan behoefte bestond. Ook begeerden zij van alle lasten
ontheven te worden met uitzondering van de algemeene lasten. De kosten van
de verkaveling en verdeeling van de landen zou voor rekening van den keurvorst
komen, maar de water- en landwegen zouden buiten de pacht vallen. Verder
werd er vrije handel gevraagd en vrij hout en turf, benevens een reisgeld.
En mocht iemand naar de Nederlanden willen terugkeeren, dan moest hij dat
vrij kunnen doen, indien hij bij den keurvorst niet in het krijt stond. Ook zou
een ieder zijn land aan een anderen Nederlander mogen verkoopen. Bovendien
moest het erfrecht worden geregeld. Verder trachtten zij zich ook te vrijwaren
voor moeilijkheden met de aanwezige edelen, terwijl zij niet wenschten, dat
anderen zich tusschen hen zouden kunnen vestigen.
Alles bij elkaar vormden deze punten een niet onbelangrijke reeks privileges. En
hiertegen ontstond dan ook nog al wat oppositie.
Over dit voorloopig contract gingen namens de Friezen Pieter Sickes en Lieuwe
Willes onderhandelen te Kleef. Hu compagnie bestond voornamelijk uit boeren
uit en om Het Bildt afkomstig. Aan het „respes uit de prokerasij by die Compagnie
van der Bildt gegeven aen haere gekommeteerdc naementlyck Pitter Sickes ende
Lieuwe Wiltes, gedateerd den 9 Oetober 1648" zijn de volgende namen van

contractanten toegevoegd:

Dirck Hillebrandts
Pitter Sickes Harde
Lieuwe Wiltes
Cornelis Lenerts
Freerck Pitters

Claes Eelkes

Dirck Jaeckops

lemen lemens
Jackop Hendricks
Aerien Pitters
Gerrit Wouters

Pitter Jackops

Ocker Claes
Aerien Minties
Sioerd Hansen
Dirck Cornelis
Siouke Jetses Hanie
Andres Jansen
Jalick Jansen
Tabe Aeges

Knier Alberts

Pitter Jehans
Gael Aukes
Jaeckop Aeriens
Krijn Aeriens
Bartout Migiels

Marten Douwes
Aerlen Wygers

Witse Gerrits
Jan Jans
Tiepke Tietes
Hans Hans
Hendrick Tuenis
Jackop Klaes
Jan Foppes

Wintsen
entes
Watse Sybrants
Rentse Claes
Leen Lenerts
Jan Alberts

Merck Claes
Pitter Hillebrants
Jau Jansen

Jan Jansen
Claes Sickes
Wybrant Cornelis
Dirck Tuenis
Tierck Sipkes
Jan Jetses
Gerben Jehans
Jop Jopes

Rommert Harmens
Hendrick Jops
Pop Sydses Monsma
Heere Lolles
Samuel Andres
Syke Pybes Brantsma
Aucke Frans Dieter
Pitter Sickes
Rentse Folkerts

Onderzoekingen in de Friesche archieven naar deze boeren zijn tot op heden
vrijwel zonder resultaat gebleven. Slechts van een enkelen kon met vrij groote
zekerheid iets worden vastgesteld. Zoo over Ocker Claes, die op 12 Maart 1648
huwde met Reyn Sybrants, beiden van „de Bilzijl". Jacob Claessensz (Klaes)
huwde op 5 Maart 1641 met Tetke Michiels; beiden waren van Vrouwenparochie.
Over Krijn Aeriens kon het volgende worden gevonden: 8 Maart 1640 had in
Vrouwenparochie de proclamatie plaats van Crijn Ariensz van St. Annaparochie
en Dirckie Peters van de Bilzijl, het huwelijk werd op 22 Maart 1649 voltrokken.
Op 23 Jan. 1647 huwde Bartout Michielsz van Vrouwenparochie met Nieltie Jans
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Joostes van „de Ley ofte finckum". Op 25 Dec. 1616 werd gedoopt: Mirck, Claes
Mircx kint; op 26 Juni 1636 trouwde Merck Claeszen met Maertie Leenartsdr.
beiden van St. Annaparochie. Anno 1646, den 4en Sept. deden Dirck Cornelis van
de nieuwe Biltzijl ende Übeltie Fofcesdochter van de oude Biltzijl haer drie
proclamatien ende hebben getrout den 21 Jan. 1652. Op 24 Jan. 1641 huwden
Popke Sydts en Anna Gerritsd. beiden van de Bilzijl. Op 4 Juni 1633 huwde
Bartholomeus Ysbrans van Marrum met Bauck Sickes van Vrouwenparochie.
Het is mogelijk, dat nauwkeurige onderzoekingen van notariële archieven en in
rechterlijke archieven nog iets meer zullen opleveren.
In dezelfde maand Oetober van het jaar 1648 gingen ook de afgevaardigden van
de Noordhollandsche compagnie naar Kleef. Deze compagnie schijnt minder bezwaren te hebben gemaakt tegen het voorloopig ontwerp. Uit de instructie, die
de afgevaardigden meekregen, blijkt, dat de Noordhollanders zich dichter aan
het oorspronkelijk ontwerp hielden. Terwijl de Friezen zich vooral wilden neerzetten bij de Elbe, bezochten de Hollanders blijkbaar ook de streken benoorden
Berlijn. Zij kregen het volgende vrijgeleide mee:
Wij Fred. Wilhelm bij de gratie Godes Marggraff tot Brandenburch Notificeeren
ende maecken bekent allen en ijegelicken die 't selve te weeten noodich is als oock
in 't bysonder aen onse Hooftlieden, Amptsschrijvers ende andere officiers in onse
Ampten Lcntzen, Tangermünde, Fehrbellin, Spandow, Bozaw, Libcnwalde ende
Zedenick.
Hoe dat wij in genaden hebben geconsenteerd ende toegestaen aen thoondere deses
te weten:
1. Lambert van Wijngarts van Oosthuysen.
2. Hendrik Pieters van Oosthuysen
3. Perer Petersen uyt de Bemster
4. Adriaen Cornelissen van Oosthuysen
5. Diderick Claessen van Brukerhaven.
6. Job Cornelissen.
7. Marten Hessels uyt de Strecke.
8. Reemtje Kees van Harlingen.
9. Daniel Davids van Amsterdam.
10. Gert Dericks, Landtmeter, als affgesonden uyt Noorthollant.

Datse haer naer onse Chur ende Marck Brandenburch mogen begeven ende
besichtigen de wueste Hoeven, weiden ende Hoy: ofte Huerlandcn in de Walden
van de söven ampten voors. gelegen, om haer in 't toecomende op seecker conditie
met de haerc aldaer huyslick te setten.
Dienvolgents bevesten ende belasten wij aen voorges. onse Hooftlieden, Ambtsschrijvers ende Dicnaers van de söven ampten voors. mit desen genaedichst ende
daerbeneffens ernstich, Datse die voornoemde tien persoonen thoonen ende
wijsen alle ende yegelicke daeronder woest gelegene goeder, plaetscn ende Landerijen, deselve oock met noodich Logement, eten ende drincken versicn ende
daernaest van 't eene Ampt in 't ander voorthelpen met behoorlicke Fuhrwagens,
ten einde die leiden d'ocular inspectie mogen innehmen ende haer wijders daerop
bedencken ende verclaeren, op wat plaetscn deen ende ander van mecninge ende
resolutie is, hem metter wohninge te setten".
Ook aan den keurvorstelijken landmeter Christoff Friedrich Schmid werd bevel
gegeven, dat hij de inspiciantcn in alle opzichten ter wille moest zijn en hetzelfde
bevel werd verzonden aan den „Holzförster" Jobst Friedrich van Brand.
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Contract van de Friesche boeren van 16 Januari 1649.

(Geh. Pruis. Staatsarch. Berlijn).

De aanstaande kolonisten uit Noord-Holland bevonden zich dus in de Octoberdagen van het jaar 1648 in de bovengenoemde Ampten. Maar dat Gerrit Dircksz
zich in de Altmark heeft opgehouden, wordt bewezen door een tweetal kaarten,
die hij van dat gebied heeft gemaakt.
In Januari 1649 waren ook de Friezen weer thuis. Want op 16 Januari maakte
Cornelius Harrentii Vogel, notaris „opter Bildt" een acte op, waarbij de boeren,
die dit stuk onderteekenden zich vastlegden op de voorwaarden, die hun gecommitteerden van den keurvorst zouden verkrijgen. Het stuk is zeer belangrijk. Vergelijken wij de onderteekenaars met die van het „respes" van 9 Oetober 1648 dan
entes, Dirck Cornelis, Jalick
missen we een zevental, namelijk Wintsen
Jehans,
Aeges,
Gerben
Witse Gerrits en Pitter Sickes. Maar wij
Jansen, Tabe
treffen daarentegen de volgende nieuwe namen aan: Dirck Jackops, Aerien Jackops
Flinck, Claes Renses, Jacob Jansen, Pyter Jansens, G. Thonis, P. Philips, Ale Loles,
Hessel Frans, Claes Jacobs, Sicke Piters en Bartholomeus Ysbrans.
Over de verschillen tusschen beide lijsten kunnen wij slechts gissen. Het is mogelijk,
dat een aantal boeren, die zich in 1648 bereid verklaarden, later toch den grooten
stap niet hebben durven doen. Misschien is er ook een enkele gestorven in dien
tusschentijd.
Maar het stuk is ook in andere opzichten merkwaardig. In de eerste plaats valt
het op, dat verreweg de meeste boeren zelf hun handteekening op het stuk hebben
gezet. Slechts de namen van Hans Hans, Hendrick Tuenis, Auke Fransen en
Jan Jansen zijn aan het stuk toegevoegd met de mededeeling „door beed" of

bede".
Een tweede merkwaardigheid van dit stuk is een aantal handteekeningen, die
„te

voorzien zijn van een huismerk, soms met de mededeeling „dat is
,
sels ghestelt merek". Zoo kennen wij de huismerken van:
Freerk Pyters
Jacob Hendricks
Krijn Aeriens
Dirck Jackops

Claes Eelkes
Aerien Jacobs Finck

Hendrick Jops
Pyter Hulbrands
Pyter Jansen
Tyepke Tettes
Gerrit Wouters
Rentse Folkerts

....

merek" of

Jan Jetses

Sicke Piters
Jop Jopsen
Samuel Anders
Rommerdt Harmens

Bij een nadere beschouwing treft een overeenkomst tusschen Freerk en Sicke Piters,
en eveneens tusschen Hendrick en Jop Jopsen.
In dezelfde dagen, dat notaris Vogel te Berlicum zijn acte opmaakte, werd het
officiële contract te Kleef opgemaakt. Toen Pieter Sickes en Lieuwe Wiltes te
Kleef kwamen, behoefden zij het slechts te teekenen.
Vergelijken wij het ontwerp-contact met het definitieve, den treffen daarbij de
volgende verschillen. Terwijl in het concept-plan van geen grootte van land werd
gesproken, noch van den prijs van de erfpacht, zegt het contract uitdrukkelijk,
dat deze twee rijksdaalders per Hollandsche morgen zal bedragen, terwijl elk
huisgezin wordt verondersteld ongeveer 60 morgen te zullen nemen. Dat beteekent
dus per gezin 300.— pacht. Terwijl in het concept nog de mogelijkheid van
godsdienstvrijheid werd gelaten voor de Mennonieten, is deze in het werkelijke
contract vervallen. Wij kunnen dus aannemen, dat onder de Bildtsche boeren
geen Mennonieten waren. Hebben wij ook hierin een reden te zoeken, waarom
er een zevental van de oorspronkelijke lijst verdween? Voor het onderhoud van
kerken, predikanten en armen werd het land vastgesteld op 60 morgen, dat wil
zeggen één vrije hoeve. Tevens zou de bouw van eenige kerken door den keur-

’
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vorst worden bekostigd, hetgeen niet in het concept was voorzien. De vrije jaren,
waarvan in het concept geen aantal was genoemd, werden bepaald op drie. Het
aantal huisgezinnen werd op 70 gerekend. leder huisgezin kreeg een voorschot
van ruim 357 gulden. Gedurende de eerste zes jaren behoefde alleen de rente
te worden betaald, in de drie volgende jaren moest de aflossing in drie
gelijke, termijnen geschieden, waarbij de te betalen interest natuurlijk gelijkelijk
afnam. Tot het laatst bleven alle bezittingen van alle kolonisten het onderpand
van de nog te vereffenen schulden. Van de gewenschte volkomen ontheffing der
„lasten en impositien" was geen sprake. Een restitutie van een halven rijksdaalder
per morgen nam de plaats in van de „gemene Landts contributicn". Maar ook
deze contributie zou pas na de drie vrije jaren ingaan. Het maken van de vaarten
en wegen nam de keurvorst niet voor zijn rekening. De land- en waterwegen
zouden buiten de meting der landerijen vallen, maar alleen „gelijck se tegenwoordigh liggen". Zouden de kolonisten dus later meer wegen en slooten maken,
dan moest daarvan wel de vastgestelde pacht worden betaald. Vrije handel werd
toegestaan, maar van tolvrijheid was geen sprake. Het benoodigde hout voor
den bouw van huizen en schuren kon uit de bosschen worden gehaald, mits de
vereischte afdracht aan den pachter geschiedde, doch op eenige jaren vrij brandhout was geen uitzicht. Terwijl in het voorloopig contract de kolonisten poogden
een gesloten Nederlandsche nederzetting te krijgen, werd in het verdrag anders
bepaald. Want als een der vroegere inwoners zou terugkeeren en door den keurvorst niet tevreden gesteld zou kunnen worden, dan mocht hij niet alleen
tusschen de Nederlandsche kolonisten gaan wonen, maar zou ook dezelfde
privileges genieten.
Uit enkele andere gegevens weten wij, dat ook nog met andere compagnieën in
denzelfden tijd contracten werden gesloten. Zoo moet er een kleine Zuidhollandsche compagie hebben bestaan, die zich in Licbenwalde en Zedenick wilde
vestigen. Daarbij treffen wij de namen aan van Floris Cornelissen Kieviet, van
Dirck Hendricksen de Leeuw en Herbert Cornelissen de Leeuw en van Jacob

Corthsen.
Van de Noordhollanders moeten de eerste kolonisten reeds in Januari 1649 zijn
aangekomen. Deze compagie had zijn oorspronkelijk plan opgegeven en wilde
zich nu ook in de Altmark vestigen. Wij kunnen aannemen, dat in den loop
van April en Mei de kolonisten naar de verschillende gebieden zijn vertrokken.
Op 24 April beval de keurvorst aan den landmetcr Schmid om de kolonisten in
Tangermünde op te wachten en hen behulpzaam te zijn bij het uitmeten van
de landerijen. Het bleek, dat een groot deel van de dorpen, waarin men zich wilde
neerzetten, woest lag, dat wil zeggen, door de inwoners verlaten was.
In een uitvoerig rapport van 6 Mei 1649 werd aan den keurvorst medegedeeld,

dat de Friezen, ongeveer 70 gezinnen van de compagnie van Pieter Sickes inderdaad in het begin van Mei waren gekomen. Zij weigerden evenwel over het
land te worden verspreid, maar wilden bij elkaar wonen, in elk geval minstens
acht gezinnen in een dorp. Vermoedelijk omdat zulks onmogelijk was, gingen zij
tenslotte toch uit elkaar. Jacob Claessen ging met 20 families naar Buech en
Bölstörp, „oberhalb Tangermünde".
Groote tegenwerking ontving de keurvorst van zijn onderdanen, toen hij de
nieuwe kolonisten op een dusdanige wijze bevoordeelde. Men verweet hem in een
officieel schrijven benadeeling van land en volk, te zware lasten en geen nuttig
effect, grove bevoordeeling der kolonisten, waardoor de onkosten geheel op de
schouders der oorspronkelijke bevolking kwamen te rusten, vernietiging van den
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handel van de steden, schreeuwende onrechtvaardigheid in kerkelijke zaken, die in
strijd zou zijn met de rijkswetten en verwarring in de rechtspleging. Maar de

keurvorst dacht er niet aan om zich door zulke kortzichtigheid van de wijs te laten
brengen en ging op den ingeslagen weg voort. Geen van de gegeven voorrechten
trok hij in.
Na een klein jaar van onderhandelen hadden dus de Nederlanders zich in
Brandenburg gevestigd. Zij zouden, gesteund door den keurvorst en zijn gemalin,
maar wellicht tegengewerkt door overheden, adel en oude inwoners zich moeten
inleven in verhoudingen en omstandigheden, die nieuw voor hen waren. Zij
zouden in een nieuw vaderland zich een bestaan moeten verschaffen. Het kwam
nu aan op hun doorzettingsvermogen, hun vakkennis, hun innerlijke sterkte. Met
verregaande privileges waren zij voorzien, zij hadden in vele opzichten een uitzonderingspositie, die, gelijk wij hebben gezien, niet in alle kringen met vreugde
was begroet. Het behoeft ook niet aan twijfel onderhevig te zijn, dat de oude
inwoners van de streken, waarin de kolonisten zich gevestigd hadden, en die onder
veel minder gunstige omstandigheden zich door het leven moesten slaan, weinig
sympathie voor de Nederlandsche boeren zullen hebben gekoesterd. Maar aan
den anderen kant moet niet worden vergeten, dat deze kolonisten in het hun
onbekende land, dat zoo zwaar van den oorlog had geleden en blijkbaar nog te
lijden had van inkwartiering, en doormarcheerende troepen, een zware taak te
wachten stond.
Later kon een Duitsch schrijver van deze kolonisten getuigen: „Die Zukunft lehrte,
dass der kluge Vorausblick des Grossen Kurfürsten auch hierin das Rechte
getroffen hattc. Die Kolonisten haben sich schon einige Jahrzehnte spater mit der
Altbevölkerung der Mark verschmolzen, auf ihre „Privilegiën" haben sic, wo das
Staatswohl es erforderte oder dringend erheischtc, verzichtet, ihr reformierter
Glaube hat niemand gestort, und in der Liebe zum Vaterlande haben sic es den
Besten der Mark gleich getan. Vor allcm haben sic geholfen, den Wohlstand des
Staates in Land und Stadt zu heben".
Wat wil men nog meer?
JOH. THEUNISZ

Nog

eens „Inteelt en Erfelijkheid"

(Sibbe6.1JN9u4no)i
Van bevoegde zijde deelde men ons mede, dat Keizer Maximiliaan I in tegenstelling met de bewering van Déjérine in diens werk: „I'Héridité dans les maladies
du système nerveux", (Paris 1886) als geheel normaal beschouwd dient te worden.
Dit doet overigens niets af aan het feit, dat het hoogst merkwaardig is, dat ook
hij hetzelfde ouderpaar onder zijn voorouders telt als de abnormaal te achten
personen uit de kwartieren van Don Carlos, aangezien de ziekte dikwijls „latent"
in een oogenschijnlijk geheel gezond mensch kan leven. Recessief heet dat bij de
erf gezondheidsleer.
Redactie.
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„De

Franscheimmigratie in be Nederlanden"

In een vorigen jaargang van „Sibbe" werd een en ander verteld van Duitsche
immigratie in ons land over hannekemaaicrs, veentjers, kiepcnkerels en blaaspoepen, en hozevelingen. Verzuimd werden de „Lipkers" te noemen, de mannen
uit het Nedersaksische Lippe (Detmold) die vooral naar de talrijke steenfabrieken
in het Groningerland trokken waar zij als seizoenarbeider de kost verdienden.
Door den schrijver werd er toen op gewezen, dat deze uit het Oosten naar het
Westen gerichte stroom een uitgesproken „volksch" karakter droeg, dat zij vooral
door het groote economische of welvaartspotentiaalverschil veroorzaakt werd en
daardoor natuurlijk slechts in geringe mate door een stroom West-Oost gecompenseerd werd. Het bloeiende, rijke Gemeenebest der Zeven Geunifieerde Provinciën
trok: „Waar honig is, zijn vliegen". En binnen dat gebied trok het rijke en stedenrijke, zeevarende en koloniseerende Holland weer veel meer dan de overige, meer
agrarische provincies. Friesland vooral maar ook Drenthe en Groningen, Overijssel
en Gelderland „exporteerden" eveneens veel menschen naar Holland. Al deze immigranten kwamen allerminst in een vreemd land, integendeel, zij kwamen in eveneens
„nederduitsch" land waar bijvoorbeeld in de Nederduitsch Hervormde Kerk in
een taal gepreekt werd, die wel niet heelemaal meer nederduitsch was, maar het
Nederlandsch, dat men er van den kansel te hooren kreeg, was er toch zoo na aan
verwant, het was er rechtstreeks van afgeleid, dat het wederzijdsche verstaan
weinig of geen moeite veroorzaakte. Waarbij men dient te bedenken, dat deze
immigranten veelal geen hoogduitsch spraken maar een of ander „niederdeutsch"
dialect: platdütsch of Oost Friesch enz en dat buiten de eigenlijke Hollanden,
vooral in het gebied dat wij nu weer als Saxo-Frisia aanduiden de volkstaal veel
meer nederduitsch was gebleven. De gesproken taal althans. Men kan zelfs gevoegelijk zeggen dat tot op zeer geruimen afstand aan beide zijden van de politieke
oost-grens door het eigenlijke volk practisch dezelfde taal gesproken werd, evenals
de volkstaal op grooten afstand aan beide zijden van onze Zuidelijke politieke
grens vrijwel gelijk is. Dat is zelfs tot op het huidige oogenblik in de breede
volkslaag min of meer het geval, hoewel natuurlijk in den loop van de laatste
halve eeuw krant en radio, school en kerk, kazerne en het ambtelijk apparaat de
verschillen geaccentueerd hebben, in hoogduitschen zin ter eener, in hoognederlandschen zin ter anderer zijde. Ik wees er op, dat deze immigranten spoedig
onderscheidloos in ons volk werden opgenomen, in de tweede generatie althans
waren ze geheel geassimileerd, hunne namen werden vaak .vernederlandscht". Wie
de vele stamboomen en. kwartierstaten die de laatste jaren o.a. in „Sibbe" gepubliceerd zijn, heeft bestudeerd, moet het opgevallen zijn, dat er weinig families
in ons land voorkomen zonder een soliede aandeel „Nederduitsch bloed" in hun
ascendentie. Ze zijn in goed gezelschap: de Zwijger getuigt ervan in het Wilhelmus.
Het waren veelal geene voorname of deftige lieden waarmee men, met burgerlijke
eerzucht „geuren" kon, maar over het algemeen gaaf onversleten volk met durf
en energie dat uit het groote door den dertigjarigen oorlog en wat daarop volgde
verarmde reservoir, dat niet toevallig Duitsch
dat is volksch-land heet — uitgeweken waren om zich hier een bestaan te veroveren en het is zeer velen gelukt.
Een geheel ander karakter draagt de immigratie uit de drie overige windstreken.
Over die uit het Noorden willen we heel kort zijn. Uit „de gryme hem" den grimmigen hoek zijn de Noormannen, de Vikingers al te vaak als ongewenschte gasten
aan onze kusten verschenen, ze hebben hier niet alleen verwoeste kerken en verbrande kloosters, maar ook heel zeker sporen in de bevolking achtergelaten, vooral
in Friesland en de Friesche Ommelanden van Groningen en op de Waddeneilanden.
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Immigratie is hier eigenlijk niet het juiste woord, dat onderstelt vreedzame penetratie te midden van een andere, gevestigde bevolking, hier geldt het veroveringsen plundertochten, waarbij kleine groepen als bovenlaag, militaire adel, zijn achtergebleven. Het is een boeiend thema op zich zelf, die Skandinavische invloed in

het Noorden van ons land en komt later eens aan de beurt. Maar quantitatief
is die invloed op den opbouw van de bevolking gering, het is bovendien meer dan
duizend jaar geleden, dat hij zn hoogtepunt bereikte.
De invloed uit het Westen op den opbouw van ons volk is nog veel geringer, wij
waren van Groot-Brittannië door de Noordzee gescheiden. Over de geheele wereld
is de stroom naar het schijnt steeds Westwaarts geweest. Naar de U.S.A. en
binnen de U.S.A. was zij eveneens Westwaarts georiënteerd, men denke aan de
Amerikaansche leus: „W 7estward ho". Het rijke, kolonisecrende Engeland zond
zijn teveel over zee, maar nimmer naar the Continent, mede ook daar het met
zijn voornaamste vertegenwoordigers Frankrijk, Spanje, Holland en Duitschland

slechts oorlogen voerde.
De immigratie uit het Zuiden draagt een geheel ander karakter dan die uit
het Oosten. Zij is veel minder volksch en de immigranten zijn veel minder bloedsverwant. Daarmee wil vooral niet gezegd worden, dat zij ons volk tot schade
is gweest. „Ni eet exiès d'honneur, ni cette indignité". Zij werkten als elders in
Europa als een ferment". Zij had een zegenrijken kant, zij had schaduwzijden. Zij
zou ernstige schaduwzijden gehad hebben, indien zij nog grooter afmetingen had
aangenomen dan nu reeds het geval was. We „verfranschten" al bedenkelijk in
taal en zeden vóórdat zij aankwamen in een welvoorbcrcid land bij een hen met
sympathie verwelkomend volk, indien men de groote bourgeoisie dier dagen
ten minste met „ons volk" zou mogen vereenzelvigen. Ten slotte was het imperialistische Frankrijk onze erfvijand, die zoo nu en dan eens afwisselde en soms
samenging met den anderen erfvijand: Engeland. Hun invloed was bedenkelijk groot
en zij kwamen bovendien in een relatief groot aantal. Dat wordt alleen in de
periode kort voor en na de herroeping van het Edict van Nantes op circa 80.000
geschat, mannen, vrouwen en kinderen, die zich vestigden in een.landje dat ruim
anderhalf a twee millioen zielen telde: de zeven geunifieerde provinciën. Bovendien
hetgeen zeer wel begrijpelijk is,
bij voorkeur in de
vestigden zij zich
grootere steden en wel in de Hollandsche en Zeeuwsche steden, daar was de
welvaart het grootst. Daar zij overwegend middenstanders en „intellectueelen"
waren: predikanten, juristen, industrieelen, kleine nijveren, kooplieden en kunstenaars heeft de overigens trage „vermenging" (althans zeer veel trager dan die
der immigranten uit het Oosten met het volk) aanvankelijk en in hoofdzaak met
hunne standgenooten middenstanders en „groote" middenstanders plaats gehad.
Die waren met hunne geloofs- en standgenooten, die zoo goed Fransch spraken, die
zoon verfijnde cultuur bezaten hoogelijk ingenomen, er mee „verguld", het waren
bovendien slachtoffers van de onverdraagzaamheid van Lodewijk XIV en Madame
de Maintenon, van den erfvijand. Zij, de Hugenoten, werden hier zeer hartelijk
ontvangen en verwend, juist in die sociale groep in de maatschappij; daar begon
de „assimilatie". Er bestaat haast geen familie uit die sociale groep, juist in Holland,
die geen Fransch bloed, al was het dan maar voor een zestiende, in de aderen
heeft. Met haar hebben zij zich het eerst vermengd. Intusschen hebben lang niet
alle immigranten zich op die wijze in hun oorspronkelijke sociale standing kunnen
handhaven. Velen kwamen al te berooid aan of konden niet al te best in het
nieuwe klimaat, ook niet in het geestelijke, zeker ook veel ruwere klimaat hier
te lande aarden. Met het volk hadden zij weinig contact, de taal was hen een
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vreemde taal. Zij zakten maatschappelijk langzamerhand af en werden toen,
noodgedwongen, wel „in de groote massa" opgenomen. In steden als Den Haag
en Leiden vooral, herkent men het Fransche type nog vaak ook in de geringste
achterbuurten, maar nog lang gingen ze prat op hun „Fransche grootmama". Ze
verproletariscerden, hunne namen werden tot onherkenbaar worden toe verbasterd. Om een voorbeeld te noemen: Pierre Ament, die zn toevlucht nam tot een
draaiorgeltje als broodwinning, welk instrument nu nog het „pierament" heet
een stukje Amsterdamsche volksetymologie.
Er schijnen vooral onevenredig veel Hugenootsche predikanten, „a cause de Ia
réligion prétendue réformée", zooals Minister Colbert dat noemde, naar ons land
getrokken te zijn. Er werden naast de reeds bestaande Waalsche kerken (die vaak
ganizoenskerken waren ten behoeve van de Waalsche regimenten in Staatschen
dienst) een groot aantal nieuwe gemeenten gesticht, meer nog om deze predikanten
emplooi te geven in plaats van een aalmoes dan om die kleine groepjes in de
verstrooing, soms uit enkele families bestaande, te „dienen". Het aantal Fransche
gemeenten steeg tot bij de tachtig, hoofdzakelijk wel in Holland en Zeeland,
maar zelfs kleine Zeeuwsche en Friesche landstadjes telden gedurende een korte
periode een Fransche kerk en zij werd waarlijk niet alleen door de uitwijkelingen
bezocht, het verschafte een zekere „distinctie" bij de Walen ter kerke te gaan. De
Overheid en particuliere weldadigheid moesten deze kleine kerkelijke gemeensehappen in stand houden. Na het overlijden van den uitgeweken predikant en het
gedeeltelijk verdwijnen of de assimilatie van de kleine groep verdween ook de
kerkelijke Fransche gemeente. Thans zijn er nog slechts veertien of vijftien, weinig
talrijke gemeenten over. Maar de Fransche gemeente te Middelburg telde in haar
bloeitijd niet minder dan drie predikanten: Vlissingen, een minder „deftige" stad
dan Middelburg telde er zelfs nog twee en het stedeke Tholcn had ook een eigen
Franschen predikant.
Bevruchtend heeft dit Fransche element zeker gewerkt in ons land, de Fransche
cultuur stond hoog, zij was toonaangevend voor geheel Europa en zeker „verfijnd".
Cultureel en ook industrieel hebben zij stimuleerend gewerkt. Maar niet in
„volkschen zin" integndeel. Het rook altijd naar „luxe": pain de luxe, chic en
parfum. Daarvan getuigden de zijde-industrie, die zij hier importeerden en het
„velours d'Utrecht", daarvan getuigen ook de zeer vele Fransche woorden, die
zij hier tot gemeengoed maakten: of hielpen bevestigen: Zoo „onwereldsch" waren
deze Calvinisten toch niet! parfum, opéra, coulisse, coiffcur, atelier, salon, visite,
amourette, diner, fruit, dessert, patissier, confiture, cuisenier, charmant, chic, en
gedistingeerd, généalogie en héraldique, robe en japon, corset en duizend en één
modetermen. Een Fransche „sfeer" blijft om en aan die woorden hangen, een visite
is heel wat anders dan een bezoek, chic en deftig liggen nog verder van elkaar.
Volksvreemd cultuurgoed dat pas langzamerhand in meer Nederlandschcn geest
geassimileerd werd. Even langzaam werden de Fransche immigranten in ons volk
opgenomen, het minst en moeilijkst wel in het meer agrarische gebied, dat
wij tegenwoordig met Saxo-Frisia aanduiden.
In het slinkend aantal „Fransche kerken" bleef het Fransch de voertaal, tot op
den huidigen dag en het „Corps Wallon" speelde en speelt als „twaalfde provincie"
nog een onevenredig groote rol in de Synode der „Nederduitsch Hervormde Kerk,
die zich sinds enkele jaren demonstratief de Nederlandsch hervormde kerk noemt.
Ook voor intiem, huiselijk gebruik bleef het Fransch in hunne milieus nog lang
de geliefkoosde taal; onze grootouders gingen naar de Fransche lagere school en
kwamen zooals mijn overgrootvader thuis met een Fransch boekwerk met de
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fraaie inscriptie „Second prix de sa classe pour Monsieur H. M. C." De Fransche
ban is nu gebroken, het Fransch is niet langer „de eerste vreemde taal" op de
lagere school. Maar wij moeten met dankbaarheid erkennen, dat wij ook veel
goeds uit het Zuiden ontvangen hebben, in cultuur en in bloedsmenging, voor alles
willen wij echter „ons zelf zijn en blijven"!
W MEYER CLUWÈN
7.

Dr.

Eeltje

Balbertsma

&ólic ról.r.

toetUrtotagen!

ivöltf en brns om 't aloë <Brou.
ifliriaben f ar üs tafitn
Jfltastn, stautoen om üs oxo\x

1797-1858

SRöljt, rólje, üs foartp!
Sjtrte Jfriejen faliutoe top.

Voor wie zich Fries gevoelt,
voor een ieder, die in Neêrlands noordwestelijke provincie aan vaderlandschcn zin,
liefde voor de vaderiandsche
taal en gevoel voor de schoonheden van haar letterkunde
paart, voor die allen is Eeltje
Halbertsma een begrip!
Gedurende ruim dertig jaar

had deze schrijver-arts

door

zijn geestige pennevruchten en
in het bijzonder door zijn luimige en roerende verzen zoovele harten zijner landgenooten gewonnen, zoowel voor
zijn persoon als voor de

Friesche taal, welke hij vooral
uit haar vernedering had opgeheven en in haar waarde en
schoonheid had doen kennen
dat hij als zoon van het
Friesche volk een voorwerp
van algemeene vereering is

—

geworden.
8 Oetober 1797

werd Eeltje
Halbertsma geboren in het
oude dorp Grouw, dat midden
in Friesland tusschen ruime
meren gelegen is. Dat de oorspronkelijkheid van het fiere
Friesche volkskarakter juist in
dit oord langer dan elders bewaard bleef,

dankt het aan

Dr. Eeltje Halbertsma monument
(Foto Gombault)
te Grouw

zijn vooral in

die jaren afgezonderde ligging en weinige gemeenschap met de

buitenwereld.
Evenals zijn oudste broer Joost werd ook Eeltje voor de studie bestemd en mede
naar Frieslands hoofdstad Leeuwarden gezonden om aan de Fransche en Latijnsche
school zijn voorbereidende opleiding voor de universiteit te voltooien. Op het gymnasium genoot hij het onderwijs van dén bekenden ouden rector Valentinus Slothouwer, die zoozeer de kunst verstond om bij jongelieden den lust en liefde voor
de letteren aan te kweeken en welke ongetwijfeld zijn aangeboren talenten heeft
helpen ontwikkelen.
Kort na de bevrijding van ons land van de Fransche overheersching vertrok hij
naar Holland om aan de Hoogeschool van Leiden als student in de medicijnen te
worden ingeschreven. Gedurende vier jaren volgde hij er de colleges en nam een
werkzaam aandeel aan het studentenleven onzer oudste academie. Toch kon hij
in Holland niet aarden, de engheid benauwde hem.
Aldus kwam het dat hij, gedreven door dat gevoel, gepaard met de begeerte zijn
wetenschappelijke kennis te verrijken met buitcnlandsche inzichten op het gebied
der geneeskunde, naar Duitschland vertrok om zijn studie voort te zetten aan de
vermaarde universiteit te Heidelberg, waar beroemde professoren als Nagele en
Conradi uit gansch beschaafd Europa studenten naar deze hoogeschool deden
stroomen.

Ruim een half jaar woonde hij hun lessen bij en gevoelde zich geheel thuis jn het
Duitsche milieu, temidden van zoo talrijke studenten, wier geestdrift voor vaderland, letterkunde en liederen, zooveel weerklank vonden in zijn hart. En zoo dankte
hij het reeds als jongeling aan dezen Duitschen invloed, dat zijn volksch-dichterlijk
gemoed ontwaakte. Immers in dat tijdperk was in Duitschland een streven ontstaan ten gunste der gouspraken, dat sterk om zich heen greep. Deze beweging
vond haar ontstaan in Hebei, die in 1803 een bundel gedichten liet verschijnen
onder den titel: „Allemannische Gedichte. Für Freunde landlicher Naturund
Sitten", welke een ongekend succes oogstten en die in de dagen van Leipzig en
Waterloo een vurige genegenheid voor den eigenen volksgeest en eigene volkszeden en taal opwekten.
In Nederland teruggekeerd, promoveerde hij op zijn 21sten verjaardag, den Bsten
Oetober 1818, te Leiden tot Doctor in de geneeskunde.
Doch it bloed yn Fryske ieren
Krüpt nei Fries en Fryslan ta.

I [albertsma vestigde zich eerst als dokter te Purmerend, doch de voor hem vreemde
omgeving en bevolking, met wie hij als rechtgeaarde Fries, wiens bloed zoo hecht
aan den vaderlandschen bodem verbonden was, geen contact kon krijgen, deden
hem na anderhalf jaar besluiten een tijdlang in zijn geboorteplaats bij zijn familie
herstel van gezondheid te zoeken. Dit gelukte aldra en hoewel niet voornemens
zich op een dorp te vestigen, doch wel in een stad, gaven de wetenschap van de
aldaar heerschende gebrekkige geneeskundige hulp en familiebetrekkingen aanleiding, dat hij te Grouw begon te praktiseeren en eindelijk besloot in deze plaats
te blijven, alwaar Dr. Eeltje bijna 40 jaren lang de medische praktijk heeft uitgeoefend als vriend en vraagbaak van een ieder.
Na zijn te Bolsward op 13 Juni 1823 gesloten huwelijk met Boukje Fockens, aldaar
geboren 8 Mei 1795 als dochter van burgemeester Livius Regnerus Fockens en Anna
Petronella Belkmeer, nam vooral in het jaar 1826 zijn praktijk dermate toe, dat hij
onmisbaar werd voor zijn dorpsgenooten en velen uit den wijden omtrek, die hij
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meest met zijn boeier bezocht. Men achtte hem zeer hoog, zoowel wegens zijn
bekwaamheden als arts, bescheidenheid als mensch en rondborstig karakter, als
wegens zijn geestige opmerkingen, vroolijke verhalen en immer opgeruimd gemoed.
Overal, bij rijk en arm, bij jong en oud, was hij gezien en bemind. Maar tevens ook
merkte alom zijn fijne geest verschillende karakters en toestanden op, zeden en
gewoonten, deugden en fouten en spoorde hij, in het bijzonder bij de afgelegen
wonende boeren in het waterland, oorspronkelijke woorden, zegswijzen, gebruiken,
volksverhalen en legenden op, welke zijn toch reeds groote kennis van de Friesche
taal en van het Friesche volksleven verrijkten.
Zulk een man van een geletterde opvoeding in zulk een omgeving, wien vooral
het eenvoudig schoone in de kunst behaagde, die, gezeten in zijn jacht, zooveel
tijd had het gehoorde te overpeinzen en te bewerken, zulk een man was wel bij
uitstek geschikt om als volksschrijver op te treden. „Het was", zoo schrijft zijn

biograaf W. Eekhoff — „alsof dat jacht, hetwelk hij „Gijsbert Japiks" had genoemd, en alsof dat vrije leven tusschen water en lucht zijn genie opwekte en hem
met den geest onzes hoofddichters vervulde." Inderdaad dankt het nageslacht vele
van Halbertsma's schoonste verzen
waarvan de meeste al zingende zijn gemaakt
jacht,
waarmede hij als echte Fries ook aan zeilwedstrijden deelnam
— aan dit
en daarbij meermalen prijzen won.
Ongekend was het succes, dat hij samen met zijn hoogbegaafden broer Joost
mocht oogsten met de uitgave in 1829 van de „Lapekoer". ledereen was verrast
over den met echt fijnen geest gekruiden inhoud. Niemand had geweten, dat de
Friesche taal geschikt was om zooveelsoortige onderwerpen op zoo verschillende,
deels ernstige, deels luimige wijze te behandelen. Allen zagen er de uitdrukking
in van den Frieschen geest, die eenvoudig en naar het leven geteekend was voorgesteld. Vandaar dat dit geschrift zooveel bijval vond, dat het binnen drie maanden
geheel was uitverkocht en dat velen, die vroeger ontrouw aan de Friesche taal
waren, thans weer ijverige beoefenaars er van werden. Van nu af aan werd het
Friesch weer de taal in alle rangen en standen en zoo had dit geschrift een overwinning behaald zoo groot als de schrijvers zich nauwelijks hadden kunnen voorstellen!
En dat deze herleefde belangstelling duurzaam was en zelfs nog toenam, blijkt
wel overduidelijk dat reeds in 1830 een geheel nieuwe druk van de pers kwam,
doch thans in een andere spelling
een wetenschappelijke spelling op taalkundige
gronden
schrijvers
noodzakelijk werd geacht voor een letterwelke door de
kundig voortbrengsel dat een tijdvak zou vertegenwoordigen en zijn lezers ook
tot betere kenners van het wezen der eigen taal moest opleiden.
Deze wetenschappelijke gronden, waarop die nieuwe grammatikalc spelling van het
Friesch rustte, zette Ds. Joost Halbertsma, op verzoek van het Friesch Genootschap,
duidelijk uiteen in een verhandeling geplaatst in het „Friesch Jierboeckjen foar
1834" en verklaarde hij de toepassing daarvan nader in een uitvoerig voorbericht
van „de Lapekoer fen Gabe Scroar, Tredde Jefte", welke eindelijk, na veel oponthoud, in het najaar van 1834 verscheen.
Verschillende nieuwe bundels zagen in de volgende jaren het licht, waarvan enkele
ook in het Hollandsch en Duitsch vertaald werden.
Veel lief en leed had Eeltje echter intusschen wedervaren en hij had bij het klimmen der jaren de smart te verduren eerst zijn oudste dochter Ruurdje, acht
maanden na haar huwelijk met notaris Cornelis Boonacker te Schagen en daarna
zijn oudsten zoon Liuwe, Doopsgezind Predikant te Emden, door den dood te
verliezen. Later nog werd hem ook zijn oogappel en jongste dochter
Petro-
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Gedenksteen in het geboortehuis van Eeltje
Halbertsma te Grouw
(Foto Brokken)

nella, slechts 19 jaar oud, ontrukt, zoodat
slechts zijn zoon Hidde overbleef, die devoetsporen zijns vaders eerlang drukken
zou.
Hoe diep terneergeslagen, toch had hij de
kracht die smart in dichterlijke taal uit te
drukken en heeft het nageslacht daaraan
eenige schoone werken te danken, welke
een nieuwen bundel openen, die in 1854
door zijn broeder Joost werd uitgegeven
onder den titel van „Leed in Wille fen E.
H. in de Flotgoerzen ten J. H. Halbertsma".
De vele hierin voorkomende verzen en
prozastukken zijn alle uitstortingen van
zijn gevoel en luim in smartelijke en
blijde dagen sedert verscheidene jaren; allen
uit het leven gegrepene voorstellingen, met
een edelen eenvoud en juiste woordenkeus uitgedrukt, die van zijn meesterschap over de taal, evenzeer als van zijne
geniale opvatting der verschillende toestanden van het volksleven getuigden; een
schoone bundel, welke nieuwe bewijzen gaf van zijn talent en een groote aanwinst
was niet alleen voor de Friesche
doch ook voor de algemeene Nederlandsche

letterkunde.

—

Kort daarna verliet hij Grouw, droeg de praktijk aan zijn zoon over een ging in
Leeuwarden wonen. Bij herhaling in Emden vertoevende leerde hij aldaar tic platduitsche verzen van Klaus Groth kennen, welke hem, mede door de overeenkomst
van den Ditmarschen tongval met het Friesch, dusdanig troffen,- dat hij een
bloemlezing daarvan in 1857 liet verschijnen onder den titel: „De Quickborn. Plat
duetske rymkes yn it Friesck ocrbrogt".
Behalve „De Jonkerboer", was dit het laatste letterkundig voortbrengsel van zijn
vruchtbare pen. Van lieverlede ondermijnde zijn kwaal, de waterzucht, zijn gezondheid en, wel bewust van het naderend einde, bereidde hij zich daartoe voor
door zich weer naar de zijnen te Grouw te laten brengen, alwaar „de vriend aller
Friezen" weldra, den 22en Maart 1858, in den ouderdom van ruim 60 jaren, over-

leed.

Het meest bekend is Dr. Eeltje Halbertsma geworden door de woorden, welke
hij dichtte op de melodie van een drinklied, gecomponeerd door den Duitschen,
in Oost-Friesland woonachtigen, toondichter Schnoor, en welke tot het Friesche
Volkslied zijn geworden, hetwelk wij hieronder in de oorspronkelijke spelling
van den dichter doen volgen:
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DE ALDE FRIEZEN
Frysk bloed, tsjoch op! Wol nou 'ris broze en siede,
En bounsje troch myn ieren om.
Flean op! Ik sjong it beste lan fen 'e ierde;
It Fryske lan fol ear en rom.
Klink den, en daverje fier yn it roun
Dyn alde care, o Fryske groun!

Ompolske fen it hege salte wetter,
Fortroppe op in terp of stins,
Hien' d'alde Friezen yn de wrald net better.
Hjar lan en frijdom wier hjar winsk.

Klink den,

en daverje fier yn it roun
Dyn alde care, o Fryske groun!

Freamd fen it jok fen freamde hearen,
Faek earem, mar dochs sterk en frij,
Stoe de alde Fries stanfest, by syn menearen.
Hy wier in Fries, in Fries stoar hy.
Klink den, en daverje fier yn it roun
Dyn alde care, o Fryske groun!
wyn, tsjin need en daene to striden
Mei 't gleone swird yn d'iiz'ren han,
Wier wille yn dy fromme Uden,
Wier 't for de frijdom fen hjar lan.
Klink den, en daverje fier yn it roun
Dyn alde care, o Fryske groun!

Troch waer en

Fen bügjen freamd, en frij fen Ijeave wirden,
Wier rjucht en sljucht hjar hert en sin.
Hja beane om neat, mar mei de bleate swirden

Stoen' s' alle twang en oerlêst jin.
Klink den, en daverje fier yn it roun
Dyn alde care, o Fryske groun!
Sa faek troch stoarm yn djippe se biditsen,
Oeralde Ijeave Fryske groun,
Waerd noait dy taeije ban forbritsen,
Dy Friezen oan hjar lan forboun.
Klink den, en daverje fier yn it roun
Dyn alde care, o Fryske groun!

Trochloftich folk fen dizze alde

namme,
Wêz jimmer op dy elders great.
Bliuw iwich fen dy grize hege stamme
In grien, in krêftich dürjend leat.
Klink den, en daverje fier yn it roun
Dyn alde care, o Fryske groun!
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Aan zijn broeder Ds. Joost
Halbertsma, sedert 1822 te
Deventer predikant, waren
echter nog vele jaren levens
gegund, welke getuigenis gaven van voortdurende werkzaamheid, zoowel op het gebied der geschiedenis en oudheidkunde als in zijn hoofdvak: de taaistudie. Bij voortduring en met inspanning van
al zijn krachten werkte hij aan
de samenstelling van het
„Woordenboek der Friesche
Taal". Hij was begonnen dit
werk op eigen kosten te laten
drukken, doch het was hem
niet meer gegeven dezen geweldigen arbeid te voltooien.
Toen hiervan duizend kolommen
tot aan het woord Feer
waren gedrukt stierf hij op
27 Februari 1869, 80 jaar oud.
Zijn rijke boekerij, handschriftenvcrzameling, platencollectie, enz. vermaakte hij bij testament aan de Provinciale

— —

Bibliotheek van Friesland,
welke daardoor een aanzien-

lijke aanwinst van belangrijke
werken heeft beduurzaam
de nagekomen die
levendig
dachtenis
houdt aan
den edelen schenker, die evenals zijn broeder, zooveel voor

en zeldzame

Friesland is geweest.
De gebroeders Llalbertsma hebben dus wel aanspraak op de dankbaarheid en vereering van alle niet ontwortelde Friezen, die door hunne schoone geschriften te
lezen en te herlezen zich zullen vervullen met den geest, die hen bezielde en die
de Friezen immer zal toeroepen:
Komt! bij ons graf een eed gezworen:
„Wij blijven Friesche zeden trouw!"
Gaan deze in weeldes arm verloren,
Dan valt der vaderen gebouw.
Dan zullen woedende oceanen
Een weg door onze dijken banen
En storten op onz' velden neer.
Maar, aan die zeden vastgehouden,
Wat dan moog zinken, wat verouden,
Ons Friesland wankelt nimmermeer!
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Gelijk ieder redelijk en bewust levend mensch hebben de gebroeders Halbertsma
zich bezig gehouden met de afkomst van hun geslacht, opdat men uit de kennis
van het verleden het heden begrijpe.
De bewezen stamreeks der familie vangt aan met Dr. Scipio Flalbetsma, die in de
oude Hanzestad Dokkum omstreeks 1654 geboren moet zijn, en Advocaat voor
den Hove van Friesland, later subst. secretaris van Westdongeradeel was.
Hij studeerde aan de bekende Friesche Universiteit te Franeker, van welke hij in
het Album Studiosorum staat ingeschreven als „Scipio Habetsma, Doccumanus
phil. stud.", terwijl hij bij zijn promotie op 5 Mei 1668
eveneens heet „Doccumanus fris". Ondanks deze herhaalde aanduiding „van Dokkum" werd zijn doopinschrijving
aldaar in het doopregister niet gevonden. In het huwclijksproclamatiebock „der steede Doccum" staat aangeteekend: ,Actum voor de presideerende Burgemeester Dr.

Wapen Halbertsma

Wigerus Stania den 2den April 1669 Scipio Halbetsma der
bcyde Rechten doctor en advocaat voor den Hove van
Vricslandt, ende Catarina Joostis Stinstra van Doccum
worden de proclamaties haerder echte gegunt", terwijl in
dat van de Hervormde gemeente vermeld wordt: „Schipio
Halbetsma der beydc Rechten Dr. en Advocat voor den
Hove van Vrieslt. en Catharina Joostis Stinstra van Doccum geproclameerd den 4en, Hen en 18en April, getrout

den 18en van dez. M."
Deze Catharina was een dochter van den Dokkumer Burgemeester Joost Stinstra
en van Antje Hendriks Rinia. Zoowel de Stinstra's
die eerst Gerlofs geheeten
bemiddelde
burgers. De eersten
geziene
moeten hebben
als de Rinia's waren
en
woonachtig geHarlingen
zouden van oudsher Doopsgezind en oorspronkelijk te
weest zijn. Later keerden eenige leden dezer familie, o.m. de bekende Doopsgezinde
leeraar Johannes Stinstra, wederom terug naar die plaats en werden daar bekende

—

—

houthandelaars.

Eigenaardig is het dat van het voorgeslacht van Scipio tot op heden, ondanks de
vele onderzoekingen, niets is terug gevonden. Dr. Joost Halbertsma rekende wel
tot zijn voorouders een persoon, die een kleine eeuw vroeger leefde. Zoo zegt hij
in „Rimen en Teltsjes": „De earste [fen myn foaralden] daer ik fen wyt, wier
Douwe Halbetsz fen Dockum, dy oan de side fen prins Lodewijk fen Nassou yn
Grinslan fochten het, md daerom fen Alva by sentinsje fen 20 Maye 1568 ta de
galge forwezen is", terwijl hij in een noot als bijzonderheid nog vermeldt, dat drie
dagen na de afkondiging van het vonnis de slag bij Heiligerlee plaats vond, waarbij
de Spanjaarden verslagen werden, zoodat Douwe hierdoor aan den dood ontkwam.
Uit geen stuk is echter ooit komen vast te staan hoe de familiebetrekking eigenlijk
geweest moest zijn tusschen dezen held en Scipio.*)
De naam Halbetsma — al dan niet met of zonder r gespeld
is afgeleid van
den oud friesch-germaanschen naam Halbe. De dragers van een zelfden naam
welke is afgeleid van dezen voornaam, behoeven dan ook niet aan elkaar verwant
te zijn, hoewel het wel verleidelijk is om het geslacht aan te vangen met een Dokkumer „geus", die te Leeuwarden heeft deelgenomen aan „de beeltstorminge ende
raseeringhe der kereken".

—

*) Zie voor de genegeogie het geslacht Halbertsma: Nederlands Patriciaat, 12e Jaargang,
1921.22.
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Ten besluite volge hier een gedicht van Eeltje Halbertsma, dat vooral ons sibbekundigen treft:
IT ALDERSHÜS.
Hwer libbet in minske loksillich?
Hwer libbet in minske mei nju?
Vn 't alde alderik hüssté,
Dêr libbet, dêr hoalet er willich,
Dêr hat er san wille, sa 'n nju.

fen berne fornoegen
Fen elders hjar Ijeafde en trou,

't Neitinsen

Fen koestringe by de gloede,
Dat jowt in yfieren forhügen
Oan it Halbertsmas-nêst fen Grou.
Kom, treftige boikes fen Hidde,
Fen Hidde, fen Hidde en Rjurtk!
Lit üs for 't alderhüs hidde,
En tsjüge hwet it bitsjut,

Det Hiddes alde klus
Is 't echte Fryske hüs.

Geboortehuis te Grouw, thans postkantoor

(Foto Brokken).
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Een aantal interssante en merkwaardige aanteekeningen rond het
oud-Friesche

gestacht

Sierksma

„In de vijftiende en zestiende eeuw waren de Siercksma's (mede Surkisma, Syrksma, Sircksma, Sierxma gespeld) ook als leden van het Stedelijk Bestuur, hier in
groot aanzien. In 1456 was Doedo Surkisma schepen; in 1527 vervolgens Tjepke
Allerts Sierxma burgemeester en een der eerste voogden van het Weeshuis."
Aldus las ik op 14-jarigcn leeftijd in het bekende werk van den voormaligen archivaris Wopke Eckhoff, „Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden", deel I,
bldz. 349. En daarmee was de lust gewekt, meer te weten te komen over „onze
familie". Niet in de laatste plaats moet mijn onderzoekingsdrang zeker worden toegeschreven aan het feit, dat alle Sierksma's „familieziek" zijn. Onder de verste
verwanten heerscht bij een ontmoeting reeds terstond de echte familietoon, waarin
het Friesch als de „memmetaal" een belangrijke factor is.
Ovtrigens zijn er nu niet overmatig veel personen meer, die den naam Sierksma
dragen. Eind 1941 werd er aan 46 personen een „persoonsbewijs" uitgereikt, die
geboren Sierksma's waren. Hiervan waren er 19 van het vrouwelijk geslacht, waaronder 10 reeds gehuwd. Op dit oogenblik leven er 60 van „onzen" naam, jong en
oud meegerekend.
Deze allen zijn terug te voeren, merkwaardig genoeg overigens, tot 1 stamvader,
die nog niet zoo ver terug leefde. Mijn eigen stamreeks tot op dat punt opgevoerd,
ziet er aldus uit:

I. Klaes (*1918);
11. Hylke (*1887);
111. Wybe Rijpkes (*1853, f 1906);
IV. Rijpke (*1827, f 1907);
V. Wijbe Sytses (*1792, f 1846);

+

De stamreeks kan verder zonder hiaten worden opgevoerd tot
1375, steeds in
Friesland.
Wijbe Sytses had 4 dochters en 3 zoons, via 2 waarvan zich de familie weer ontwikkelde tot wat zij thans is. Nu onderscheiden zich aan den eenen, zoowel als
aan den anderen kant twee scherp gescheiden kernen, Ned.-Herv.
Vrijz. en
Orthodox. Zoodra echter het woord „Sierksma" heeft geklonken zijn zij weer een.
Overigens is het een lastige kwestie met dien naam: bijna niemand (bijv. in
winkels) kan haar op het eerste hooren juist spellen. Sierkesma, Sierksema,
Sièriksma, wat niet al! En er is niets nieuws onder de zon: eeuwen geleden was
het al net eender. In de oude oorkonden van het St. Anthonygasthuis te Leeuwarden vond ik
ik doe slechts een kleine greep —: Sijrkisma (1455), Surkisma
(1456), Surkisma (1464), Zijrxsma (1466), Syrcksma (1531), Scyrckssma (1537),
Schierxma 1538), Sierksma (1563), enz., waarbij bovendien nu en dan nog het
, "
voorzctseltje „van" verschijnt!
Wat beteekent de naam? Heel eenvoudig zou men kunnen denken aan den Frieschen mannennaam Sierk, waarachter dan het bekende sma komt. Wij moeten
echter in het oog houden, dat de spellingen wijzen op een anderen oorsprong.
Zelfs meen ik daarbij niet geheel het Oost-Friesche geslacht van Cirksena te
mogen verwaarlozen. En dan komen we tot den vorm Tsjerksma. Tsjerke is het
Friesch voor „kerk, heilige plaats". Derhalve zou het geslacht Sierksma moeten zijn
ontstaan bij het centrum van een volksgemeenschap, iets waarop eveneens het

+
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wapen, kan wijzen, dat uitgesproken een wapen is, gevoerd door een aanzienlijk
rechtsambtenaar.
Grijpen we evenwel nog even terug naar de spelling „Schierxma", dan kunnen
we daarbij nog vertellen, dat ik persoonlijk ervan overtuigd ben, dat dit verre
familielid een spraakgebrek moet hebben gehad! Immers, zoowel de naam van
zijn vader als zijn zoon bevatten niet die opmerkelijke keelschraap-klank. Daarbij
moeten we er nog op letten, dat deze naamsoverleveringen steeds gedaan zijn door
anderen, d.w.z. de oorkonden werden geschreven niet door den betreffenden

Sierksma.

De acten, die in het oudfriesch zijn geschreven, bevatten menige opmerkelijke
aanwijzing omtrent de positie der Sierksma's in dien tijd.
Zoo dateert de oudste (in het Friesch gestelde) oorkonde, waarin men den naam
ontmoet uit het jaar 1455, den Uden Maart. Het is een acte, waarbij Jelka Smyt
land verkoopt aan Sint Anthonius, patroon van het gasthuis te Lyouwerd (Leeuwarden). Het slot luidt aldus:
„In een weerheit disses brewis om dat ick Jelka forser, selff nin sighels bruken bin
soe hab ick beden Doeda Sijrkisma wsen alderman ende Johannes Idis zoen
scheppena toe Lyouwerd dat hia dit breeff ende disse qwitantie fan myner
weyna om myner bede willa myt hiare sighelen bysighelet habbet."
Helaas is dit Sierksma-zegel verloren gegaan!
Voor het sibbekundige onderzoek nog belangrijker is een verkoopacte uit 1466,
den 27stcn Mei. Daarin wordt nl. niet alleen voornoemde Docde (Allerts)
Sierksma als onder-zegelaar genoemd, maar tevens diens broeder Jarich Allerts
(met een afwijkend zegel) en Peter; aldus:
„In een weerheit dissis breuis so habbet wy beden her Jarich Allerts zoen
decken to Liouwerd Doeda Allerts zoen ende Peter sim broer dat hia hiara
sigelen habbet hwinsen an dit breeff."
Alle drie zegels zijn keurig bewaard!
Het St. Antonygasthuis-archief, waaraan deze gegevens werden ontleend en dat
zeker minstens even rijk is als het Stedelijk Archief te Leeuwarden, bevatte zeer
veel materiaal bij het onderzoek naar ons voorgeslacht
dienstig. Ook de oudste
wapenafbeelding werd hier
aangetroffen, n.l. op een
zegel in groen was uit 1457.
Een artikel rond de ontdekking van dit uitermate
belangwekkende zegel publiceerde ik inmiddels in
Sibbe, Jrg. I, 289. Het
geheel ziet er nauwkeurig
gelijk uit als het zegel,
waarmede dit opstel besloten wordt, en dat ik aan de
hand daarvan samenstelde.
Thans wordt dit wapen
weer gevoerd door het geslacht Sierksma in de naWapenze&el niet huismerk van Waltkia AllerIs Sierksma
volgende, traditionecle kleu- uit den jure 1457.
(Foto: Rollema)
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Pagina uit het Conscriptio Exulum (omstreeks
166011675) met wapens van Tjalke Sickinga en
Maycke Sierxma.
(Foto: Sierksma)

ren: een rood merk op zilveren veld, gedekt
door een zilveren helm met fantasiekroon.
Helmtceken: een zonnebloem op steel in de
natuurlijke kleuren. Wrong en klcedcn: rood
met zilver gevoerd. Vóór het terugvinden
van dit wapen was hier en daar gebruik gemaakt van het wapen, dat o.a. is afgebeeld
in het Stamboek van den Frieschcn Adel,

deel 11. In J. B. Rietstap's „Armorial General, Tomé II", lezen we de beschrijving bij

planchc CCCVII aldus:
„Siercksma —Frise. d'Azur a vn dextrochère
arm. d'arg., tenant une épée en pal du mêmc
garnie dor. C. Un ange, les ailes étendues,
hab. d'arg. portant vn bandrier de gu. en
saut. et tenant de sa mam dextre, par Ie
milier de la lame une épée d'arg. garnie dor,
posée en barre."
Behalve deze beschrijving wordt nog een
wapen

gemeld

met

een

zwaard-zwaaienden arm, terwijl eveneens nog een wapen
bekend is van een prebendepriester (+ 1500), dat eenige
kerkelijke symbolen bevat.
Als groote bijzonderheid ben
ik thans in de gelegenheid
voor het eerst te reporduceeren afbeeldingen uit den tijd,
waarin deze wapens werkelijk
zijn gevoerd. Het eerste is een
vrouwelijk wapen van Maycke
Sierksma (rond 1600), gehuwd
met Tjalcke van Sickinga
tot
aan
een

Schoterburen,

ontleend

het Conscriptio Exulum,
boek, waarin de naar

uitgeweken
Oostfriesland
Spaansch- en Roomschgezinde
edelen staan opgeteekend.
Verschillende exemplaren, alle
Allert Sierksma (± 1570). Naar een
schilderij in het Friesch Museum
(Foto: Fr. Gen.)
te Leeuwarden.
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rond 1660/75 vervaardigd, worden bewaard in Leeuwarden, o.a. in de Provinciale
Bibliotheek. De tweede afbeelding is een schilderij van omstreeks 1570, waarop
Allert Sierksma is afgeschilderd, berustend in het Friesch Museum te Leeuwarden.
De engel als helmteeken komt eveneens in het „Ballingenboek" voor op de alliantiewapens van „Tiepcko van Sircxma, Adelman ondert Flandel van 11. Dekema
cum ux.", overleden 1684.
Een van de meest interessante gedeelten van het voorouderonderzoek is m.i. ook
de vraag, waar onze vaderen woonden. Op de kaart van Leeuwarderadeel uit de
groote atlas van Schotanus (1698) zien we ten N.W. van Leeuwarden een huizinge
„Sirxma" genaamd.Doede Sierksma, die schepen van Leeuwarden was en in 1570
tot grietman van Oostdongeradeel werd benoemd, testeerde op 17 Januari 1610
„buite Leeuwarde in Syrxma hof", toen hij „cranc v. Lichaem" was. Zijn
kleinzoon Tjepke, was gehuwd met Goike Joostesdr. „Sij heeft Wed. sijnde
gemaakt seker Testament, bij den welken sij onder andere gedisponeert heeft
V. de huisinge, hof en cooltuin, schuire en grond gelege op 't nieuwland onder de
clokslag v. Leewarde v. dien niet uitgezondert, met allen sijnen annexe en geregtighede, daar inne sij Testatrice destijds woonde, en geprelegateert aan Allert haar
soon, die 1582 die Plaats bewoonde. Voorsz. Doede is naderhand door Coop eignr
geworde v. gemelde huisinge en hovinge cum . annexis", aldus leest men in een
ms-genealogic, berustend in de Prov. Bibliotheek van Friesland. Verder naspeurend

Leeuwarderadeel, Ao. 1698 (naar Schotanus)
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in het gemeente-archief van Leeuwarden vond ik de navolgende verkoopers en
koopers van Sierksmahof genoemd. Meestal waren verkooper en kooper familie,
zooals in 1667, toen het huis eigendom was van Beatrix van Tibault, weduwe van
Maxim. van Sanderen. Zij was een dochter van Elendrik Tibault uit Brabant en
Maria Sickinga, welke op haar beurt dochter was van Tjalke Sickinga (+ 1600) en
Maaike Sierksma. Ziehier de geschiedenis van dit huis:
Jaar
1584
1585
1587
1603
1621
1624
1633
1635
1638
1650
1654
1654
1664
1690
1693
1727
1735
1771
1777
1797

Verkooper
Nijenhuis, D
Nijenhuis, D
Everts, D
Hettes, C. S

Willems—Dircx, J
Jurriaens, I
Jacobs—Velde, F. v. d
Jans, M
Thijssen, D
Dirks—Jans, Cor
Camminga—Siccama, J
Jouwersma, J
Valerij, A
Gravius Clases, F
Burgh, S. v. d
Klemrink, J
Scheltinga, Th
Visser—Fopma, T
Cats, J
Zeeper, J

Kooper

Innes, J.
Everts, D.

Wijchers, M.
Pieters, M.
Vopconis, J.
Reijnerts, E.
Hilbrants, H.
Thijssen, D.
Runica, Tj. v.
Sickinga, Jhr. J. B v.
Brouwer, Cl. H.
Harings, Cl.
Huijberts, Cl.
Kluirda—Bosma, P.
Tania, S.
\... Dortsman, H.
Dijxtra, J. J.
Rinnerts —Stevens, L.
Zeeper, J.
Kerkvoogden van Huizum

Thans wijst nog steeds 1 klein struikje en een 2-tal breede sloten vlak aan de
rand der stad op de plaats, waar eens Sierksma's woonden.

In de „Geschiedk. Beschrijving" van Eckhoff, reeds eerder genoemd, lezen we
bovendien: „Het geslacht Siercksma bouwde zich in de stad, en wel aan de Oostzijde der Groote Hoogstraat, een aanzienlijk huis". In oude papieren vond ik, dat
het stond „aldernaest het olde Raethuis", terwijl er in 1579 wordt gemeld een
„Allert van Sierxma huisinge in de Hoechstract". Bijgaand beeld ik een kaart
van Leeuwarden af uit den jare 1580. Duidelijk is het aanzienlijke gebouw in de
Hoogstraat te onderscheiden.
„Behalve dit huis in de Groote Hoogstraat hadden de Siercksma's ook nog een
huis in de Bagijnestraat." Dit moet het gebouw zijn, door mij aangeduid op het
kaartfragment uit den jare 1622.
alle woonplaatsen binnen Leeuwarden na te gaan (in Sneek, waar
Tenslotte
ook Sierksma's woonden en Bolsward ben ik minder fortuinlijk) en hier uiteen te
een kaartfragment uit 1664 waarop een huis is aanzetten, is niet weidoenlijk
geduid op de hoek van Weerd en Raadhuisplein, dat eveneens een belangrijke
rol in het geslacht Sierksma heeft vervuld.
Naast het huis van de levenden is de rustplaats der overledenen een dankbaar,
hoewel niet altijd vruchtbaar, terrein van onderzoek. Ik wil nu eerst eens beginnen
iets te melden over de Sierksma's buiten Leeuwarden. Zoo is er in de Groote
of Martinikerk te Bolsward een Sierksma-kelder, die omstreeks 1790 werd verkocht aan den raadsman R. van der Mculen. De familie kreeg de toezegging, dat

—
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Leeuwarden, Ao. 1622 (fragment)
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dit graf niet zou worden
geopend noch veralieneerd, door het afstaan
van de bank, toebehoorend aan deze familie.
De kelder is thans niet
anders meer te vinden,
dan onder vaste kerkebanken en gedekt door
een klein vierkant steentje, gemerkt met nr 43.
Beter bewaard zijn een
3-tal zerken in de Groote
Kerk te Sneek, vermeldende onderscheidenlijk,
dat op 24-1-1600 overleed Rembert Aggesz.
Sijrxma; op 19-3-1603
Dr. Rembertus Sijrxma;
op 17-3-1618 Jan Remberts Sijrxma. Ze zijn
thans door een houten
vloer aan het oog onttrokken.
Wederom naar Leeuwarden terugkeerend
want dat is toch steeds
weer de bakermat van
ons geslacht — vermeldt
Mr R. baron van Breugel Douglas in zijn boek
„Grafschriften in Friesland", dat hij op het Oldehoofster kerkhof op
een zerk onder de waKinnema
met
pens
Leeuwarden, Ao. 1664 (fragment)
Sierksma en Kinnema
met Anjum las:
„Anno 1626 den 13 oct. is gesturven de eerb. juffrou Anna Siercksma de huisvr.
van Tjepke Kinnema olt 80 jaeren en leit alhier begraven."
En verder nog:
„1604 st. Johannes
Dr. Rembartus
nagelaten .... Siixma act. 73."
16.... st
Genoeg van de dooden.
Zijdelings interessant is het, te weten dat in de laatste geslachten verscheidene
Sierksma's tuinier, bloemist of hovenier waren, dat er bij velen intense botanische
liefhebberij bestaat, dat — we zagen het reeds — het oorspronkelijke wapen
gekroond is met een zonnebloem en dat.... de beroemde hoogleeraar en botanicus
uit Leiden, Rembertus Dodonaeus zijn naam ontleend aan een Sierksma! Immers,

—
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zijn stamouders waren Rembert Jarichs (Joenckema of Jariga) en Rixt Sierksma.
Haar vader was Docde en haar broeder Rembertus, voorgaand reeds eenige

malen genoemd. Erfgoed?
Willekeurig een greep doende in het vele materiaal, geven wij hier thans nog een
Latijnsch vers, dat Bernardus Furmerius, Rector der Latijnsche scholen in Leeuwarden, om het ambt van Geschiedschrijver van Friesland verzoekende, opdroeg aan
Rembert o a Syrxma.
in
somnis
Ennius
caecum cum vidit Homerum,

Scipiadae cecinit grandia facta senex.
Et mihi Suffridus per noctcm visus adesse,
Historicus, faveas, Ennius alter ero.
Op 1 November 1590 werd Suffridus inderdaad „'s Lands Geschiedschrijver".
Merkwaardiger evenwel is het Friesche gedicht, dat Gysbert Sierksma, tijd-, stad-,
straat-, geestgenoot en (misschien) bloedverwant van den grooten dichter Gysbert
Japiks, publiceerde achter in de eerste uitgave van diens gedichten (1668), en dat
als een eerste waardeering en hulde mag gelden:
Uws' in uws' Affears teal forhuynd, forstaet, forproppe,
Wier ncyste by ijn 't reag betijsd ijn 't jierfek stoppe,
Trog uwtlans weanwit, in 't forachtjen fen vws eyn.
So wird faek eynlans goe trog zyn folk 't Lan ontteyn.
Enzoovoorts. Het geheel kan men o.a. ook aantreffen in de dissertatie van dr D.
Kalma over Gysbert Japiks (1938). Sibbekundig interessant is het, dat Gysbert
Sierksma, secretaris van Bolsward, het vers anoniem onderteekende met M. Lasis,
welke pseudoniem hij aan zijn sibbe ontleende: Matthijs is de oudste zoon van den
uitgever Haringhouck; diens vrouw was Lamcke Sierksma; de uitgever zélf heette
Samuel. Simple comme bonjour!
Een ander chapiter: Sierksmaleen. Dat is nog een groot vraagteeken. In de
Leeuwarder Courant schreef (N. J.) W(aringa, van) A(peldoorn) eens zonder

bronvermelding in zijn serie „Tusschen Flie en Lauwers":
„In de kerk van Nijehove (te Leeuwarden) bestond mede een vrijleen, het zoogen.
Bontepapeleen, naar den stichter ook geheeten: Sierksmaleen". En Mr J. J. van
Apeldoorn schreef in zijn „Kerkelijke Goederen", deel II: „In de kerk van Nijehove
was ook een vicarie (St. Barbersleen) gefundeerd. Maar ze was een familieleen(..)
In 1581 was ze bezeten door den zoon van zekeren Bernardus Sierksma."
Bovendien bezitten wij nog een aanteekening, dat Tjaert Tjebbes, getrouwd met
Tjal Sierksma, een zoon Otto Tjaerts had; deze had 2 zoons: 1. Arent, die vóór
1642 't Sierksmaleen had gehad en 2. Tjaert, die dat leen in 1642 had. Meer
gegevens ontbreken ten eenen male. Wie helpt mij hier?
Doch andere gegevens over leden van ons geslacht zijn er nog te over, het eene al
interessanter dan het andere. Maar wij zullen een streep moeten zetten door na dit
studiebeurs-fragmentje te besluiten met vermelding, dat er in het Sminia-archief
van het Friesch Genootschap te Leeuwarden nog berust de bul
van de hoogeschool te Bazel voor Rembertus Sierskma (zoor
van boyengenoemden Bernardus!) als doctor in het civiel rech
in den jare 1584.
Als motto van dit artikel moge aan het slot de regels van
Friesch Volkslied klinken:
„Trochloftich folk fen dizze alde namme,
Wêz jimmer op dyn alden great!"
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Noord-Friesland
De Noordzeekust is vanouds het vestigingsgebied der Friezen geweest. In de
Middeleeuwen heeft het zich uitgestrekt van Brugge in Vlaanderen tot aan de
huidige Deensche grens. Het kustgebied van Sleeswijk-Holstein nu wordt gewoonlijk aangeduid als Noord-Friesland. De Noordgrens is reeds vastgesteld; de Zuidgrens wordt gevormd door de rivier de Eider. Naar het Oosten toe bakenen de
zandgronden deze streek af, terwijl naar het Westen toe de zee voor dit gebied
een steeds wisselende grens is. Hoe schematisch het kaartje ook is, toch is het
voor een goede oriëntatie nuttiger dan een nauwkeurige omschrijving.
Deze kuststrook is voor ons zeer belangwekkend. Niet alleen het feit, dat de menschen, die er wonen, uit de Friesche streken van ons eigen land afkomstig zijn,
werkt daartoe mede, maar ook omdat uit hun geschiedenis en uit geheel hun
maatschappelijk leven in het verleden een groote overeenkomst blijkt te bestaan
met onze gewesten. Daaruit blijkt duidelijk de nauwe verwantschap van de stamnjen, waaruit het Nederlandsche volk is voortgekomen, waardoor wij op de vele
terreinen des levens, die in dit artikel even betreden worden onszelf herkennen
als in een spiegel in hun werkzaamheid. Als deze korte beschouwing daartoe
mag medewerken, is er een groote winst behaald.
Voor de eerste maal wordt de stam der Friezen genoemd door Romeinsche schrijvers: Plinius, Tacitus en Dio Cassius; volgens hen woonden deze in het gebied
tusschen het meer.Flevo (Zuiderzee) en de Eems. Deze Friezen worden vermeld
als Frisii maiores; daarnaast spreken deze schrijvers ook nog over Frisii minores;
waar deze geplaatst moeten worden is nog een onuitgemaakte zaak.
De Groote Volksverhuizing (pl.m. 400) heeft het gebied der Friezen niet gedeerd.
In de vroege Middeleeuwen breidden de Friezen hun gebied uit langs de zeekust:
in het Oosten tot aan de Elbe toe. Wanneer de eerste Friezen in het tegenwoor356

dige Noord-Friesland zijn gekomen, is niet met zekerheid vast te stellen. De
Annales Fuldenses (de kronieken van het klooster Fulda) verhalen, dat in 857 de
Friesch Rorik met een aantal gezellen verlof krijgt om zich in Deensch gebied te
vestigen. Algemeen wordt aangenomen, dat dit niet de eerste keer is geweest, dat
zich daar een kolonie vestigde. Men kan aannemen, dat tusschen de 6e en 12e
eeuw Noord-Friesland vanuit het overige gebied is gekoloniseerd. Veel bijzonderheden uit dezen tijd ontbreken. Pas in de 12e eeuw beginnen de schriftelijke bronnen duidelijk te spreken. Helmold verhaalt in zijn Chronicon Slavorum in het jaar
rursus venit in Daniam et receptus est a Fresonibus, qui habi1150: „Kanutus
tabant Juthlandiae." 1) Saxo Grammaticus (pl.m. 1200) maakt meermalen melding
van „Fresia minor" en vertelt in het 14e boek: „hos a Frisonum gente conditos
nominis et linguae societas testimonio est. Quibus novas quaerentibus sedes...." 2)
Met den slag bij Mildburg (1151) en den belangrijken slag bij Oldenswort in 1252,
waarin koning Abel van Denemarken sneuvelde en waarmee Noord-Friesland zich
bevrijdde van het belastingeischende Denemarken, doen de Friezen hun intrede in
de geschiedenis van Slceswijk-Holstein. Niet van oorlogen echter staan de kronieken vol, maar van den strijd met het water. Ten Westen van de tegenwoordige
eilanden Sylt en Amrum zijn heele dorpen door de zee verslonden. Op verscheidene
plaatsen van de Waddenzee kan men nog heden oud bouwland zien bij Gröde,
Habel, Pelworm, Norderoog. Het duidelijkst zijn de sporen van bewoning in de
Middeleeuwen te zien ten Zuiden en ten Westen van het kleine onbedijkte eiland
Südfall; dit eiland ligt bij de overblijfselen van Rungholt, dat op 16 Januari 1362
ten onder ging. Bij laag water komen de resten van den dijk en de terpen, van
huizen en waterputten, van de kerk en de sluizen weer te voorschijn. Vaatwerk en
wapenen van zeer verschillenden aard geven een beeld van de Noord-Friesche
kuituur in de 14e eeuw. De kort na den ondergang opgeteekende kroniek verhaalt,
dat Rungholt met ongeveer 7600 menschen een offer van de golven geworden is.
Nog grooter was de ramp van 1634, waarbij weer duizenden omkwamen. Elke
eeuw waren er stormvloeden en telkens teekenen de geschiedschrijvers op, dat
niet alleen menschen en vee verdronken, maar ook dat groote stukken vruchtbare
klei verdwenen. Steeds is de grens tusschen zee en land in dit gebied onzeker
geweest. Niet enkel verlies was er; men won ook land terug. De talrijke polders
van Eiderstedt zijn in de Middeleeuwen ontstaan. Als boer en als schipper heeft
de Fries een meer dan duizendjarigen strijd gevoerd met wind en water. De
„blanke Hans", zooals het water van de Noordzee hier genoemd wordt, wanneer
het wild kolkt en bruist rondom de eilanden en beukt tegen de dijken, is de ergste
vijand van Noord-Friesland geweest. Reeds vroeg bond men den strijd aan met
het water. De kuststrook bestaat uit honderden kilometers dijk en als men bedenkt,
dat pas in 1610 een soort kipkar als hulpwerktuig werd gebruikt en dat men daarvoor groote gedeelten van de dijken en terpen met korven en zakken bijeengedragen heeft, dan begrijpt men de trots, die doorklinkt in het woord van vele kroniekschrijvers: Deus mare, Friso litora fecit. 3) De nabijgelegen zandgronden waren wel
veiliger, maar zeer onvruchtbaar en voor alles was de Noord-Fries boer en zijn
weiden en koeien waren hem zeer dierbaar.
Het Christendom vond in Noord-Friesland pas laat en langzaam ingang. Eerst in
') Knoet kwam opnieuw in Denemarken en werd er door de Friezen, die Jutland bewoon»
den, opgenomen (ontvangen).
!) Het gemeenschappelijke in naam en taal getuigt er van, dat zij van het geslacht der
Friezen zijn. Aan hen, die nieuwe woonplaatsen zochten....
;1) God heeft de zee gemaakt, de Fries de dijken.
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het begin van de 12e eeuw worden er kerken en kapellen gebouwd. Heimelijk hield
zich het oude geloof nog lang staande, vooral op de afgelegen eilanden. Het recht
van veete was nog tot in den tijd van de Hervorming gebruikelijk. In 1426 liet
men het recht op behoud van de veete uitdrukkelijk vastleggen. Zoo behoeft het
geen verwondering, dat de Friezen in de Middeleeuwen slechts zelden de tienden
hebben betaald; op het eiland Sylt is deze kerkelijke belasting waarschijnlijk nooit
betaald. Ook schijnen zij de eenige volksstam in Europa geweest te zijn, die het
voorrecht genoot, dat bij hen de priester gehuwd mocht zijn, terwijl overal elders
tenslotte het coclibaat is ingevoerd. In Rome heeft men eindelijk hun wenschen
ingewilligd en een beetje wrevelig merkt de oorkonde op: sunt hommes satis voluntarii.') In Friesland erfden dikwijls de kinderen van den priester het ambt van
den vader. Er waren ook wel eens volksvreemdc priesters, wat meestal leidde tot
onaangename wrijvingen met de bevolking; de aanteekeningen van deze geestelijken zijn steeds vol klachten over land en volk en vol verlangen om er eens en
voorgoed weg te kunnen.
Door de overmacht van de naburen hebben de Friezen, ondanks vele opstanden,
steeds meer hun zelfstandigheid ingeboet. Een deel van hun oude privilegiën
hebben zij echter weten te handhaven, soms door middel van groote sommen
gelds. Zoo hebben de Noord-Friezen bereikt, dat deelen van hun oude rechten
practisch tot het van kracht worden van het Duitsche „Bürgerliches Gesetzbuch"
in 1900 gegolden hebben.
De bewoners van de eilanden zijn steeds zeevaarders geweest. In de 18de eeuw
werd een .derde van alle Hamburgschc schepen en de helft van alle Nederlandsche
Groenlandvaarders door mannen uit Sylt en Föhr gecommandeerd. Bijna alle volwassen mannen voeren op zee. Dit blijkt uit de volgende cijfers:

Föhr
Sylt
Hooge

Jaar

Aantal inw.

Aantal
zeevarenden

1769

6186

1600

1771
1793

2814

700
96

480

Onder de walvischvaarders van de 18e eeuw waren zooveel Friezen, dat een deel
van Spitsbergen „Nieuw-Friesland" heette. Dat het getal der Friezen, die den
zeemansdood stierven, zeer hoog was, is geen wonder. Alleen van Sylt bleven in de
18e eeuw bijna 1200 man op zee, hetgeen een groot percentage is. Maar steeds blijft
de zee trekken en vervult ondanks alles het hart en het leven van de mannen op
de eilanden. De nauwe betrekkingen met de zee weerklinken in de vele spreekwoorden en zegswijzen, welke altijd verband leggen tusschen den mensch en zijn
omgeving. Daarom klinkt het bemoedigend woord van den Noord-Fries: ruum
hart. klaar kimming ').
Steden kent Noord-Friesland eigenlijk niet. Tusschen 1590 en 1621 kregen Tönning,
Garding, Friedrichstadt en Husum stadsrechten. x\l vroeg is daar het Friesch als
taal verdwenen. Reeds aan het einde van de Middeleeuwen diende het Plat-Duitsch
als verkeerstaal; de Hervorming was de laatste periode van het Plat-Duitsch, dat
omstreeks 1650 in de kerk en op school vervangen werd door het Hoog-Duitsch.
Het Noord-Friesche taalgebied omvat tegenwoordig pl.m. 15.000 personen. Een
eeuw geleden bedroeg dit getal nog 27.000. De taal is niet overal gelijk. Er bestaan
') Het zijn zeer eigenzinnige menschen.
-') Als het hart opgeruimd is, ziet de kim ook helder.
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nog een 8-tal verschillende streektalen, die onderling sterk afwijken. Dit moet toegeschreven worden aan de geïsoleerde ligging van dit gebied en vooral van de

eilanden. Daardoor hebben deze zich taalkundig zelfstandig ontwikkeld.
Het kultureele leven van Noord-Friesland is steeds op Duitschland gericht geweest,
ondanks het feit, dat het hertogdom Sleeswijk gedurende langen tijd met Denemarken verbonden was door een personeele Unie en derhalve ook Noord-Friesland vanuit Kopenhagen werd bestuurd. Zelfs hebben sedert 1435 het eiland Amrum
en List onder den naam Amt Ripcn rechtstreeks tot het koninkrijk Denemarken
behoord. Toch sluit hun kuituur aan bij die van Duitschland en heeft daarvoor
eenige belangrijke figuren geleverd: den dichter Theodor Storm en den beroemden
historicus Theodor Momsen.
In het algemeen is de zin voor de exacte wetenschappen bij de Noord-Friezen het
duidelijkst. In de eeuw, waarin de wetenschap allerwege bloeide, leefde ook de
beroemde Noord-Friesche mathematicus: Hans Momsen (1735—1811). Hij was
boer in Fahretoft en hield zich behalve met landbouw ook bezig met landmeten
en het vervaardigen van telescopen, sextanten en allerlei soorten uurwerken; hij
kende Deensch, Hollandsch, Engclsch, Fransch en Latijn en beoefende het liefst
algebra, geometrie, hydraulica en mechanica. Zijn geleerdheid ontwortelde hem
niet en onttrok hem niet aan zijn land en volk; hij bleef trouw aan den voorvaderlijken grond en aan de gebruiken. Muzikaliteit schijnt niet de sterkste kant van
de Friezen te zijn. In elk geval valt geen enkele bekende componist of solist,
instrumentaal noch vocaal, uit hun midden aan te wijzen. Het oude woord: Frisia
non cantat 1), schijnt hierdoor bewaarheid te worden.
Ook hebben de Noord-Friezen vastgehouden aan hun oud-Germaansche namen.
Merkwaardig was bij hen de patronymische naamswisseling, die tot het begin der
19e eeuw in stand bleef. De regel was, dat de zoon als achternaam kreeg de voornaam van zijn vader, die voor deze gelegenheid met het patronymicum werd getooid. Als de vader dus heet Broder Mumsen, dan heet de zoon Wunkc Brodersen,
diens zoon Detlef Wunksen, enz. Daar deze regel echter met vrij veel elasticiteit
werd toegepast, is sibbe-onderzoek in Noord-Friesland uitermate moeilijk.
Vele eenzame, onbedijkte eilanden hebben slechts één huis, b.v.: Habel, Südfall,
Süderoog. Oland en Gröde herbergen maar enkele gezinnen. Ook op de grootere
eilanden als Langencsz en Hooge liggen de bewoontle terpen ver uit elkaar en als
de Noordzee in stormachtige nachten de onbeschermde eilanden overstroomt,
steken de huizen als eilandjes boven de zee uit. In zulke nachten dwingt het water
de bewoners om op den zolder van hun huis de wijk te nemen. Elke bewoner van
die onbedijkte eilandjes had tot voor eenige tientallen jaren zijn doodkist op zolder
staan. Men kon immers nooit weten, wanneer de dood zou komen en of dan de
wind en het water zouden toelaten een doodkist van het vasteland of van de nabij
gelegen groote eilanden te halen.
Het is begrijpelijk, dat uit het doorleven van zulke uren, dat uit al het leed, dat
de zee gedurende eeuwen aan de Noord-Friezen bereidde, een geslotenheid en
neiging tot peinzen is geboren. De groote eenzaamheid op de zee, op het eiland
en achter den zeedijk heeft de mensch van deze streken een kenmerkende zakelijke religie gegeven: een goed, rechtschapen en moedig mensch heeft voor God en
de eeuwigheid genoeg gedaan. Een oud, vroom, Noord-Friesch woord zegt: Wanneer de jongste dag komt, laat God de menschen eerst hun handen toonen; wie
van arbeid en moeiten harde vingers heeft, mag in den hemel uitrusten; wie echter
fijne witte handen heeft, moet Hem eerst nog zijn hart toonen. Door het Christelijk
') Friesland zingt niet.
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vernis heen, komt de typisch oud-heidensche geloofsopvatting heengluren. Het
karakter te omschrijven van de menschen, die hier leven en werken is niet gemakkelijk. Een kroniekschrijver heeft het getracht te doen met den volgenden regel:
Audax, incipiens est Frisia, casta, rebellis
Sunt Frisiones fortes et sunt ad bella leones. 1)
Het is een deel van de waarheid; de geest van een volk is te omvattend, dan dat
een enkele volzin deze zou kunnen uitdrukken.
De eeuwige wetten rondom Noord-Friesland en de Noord-Friezen zijn en blijven
de hooge vloeden en de Westenwind; de opbouw en de verwoesting van hun woonstreek. De zee met zijn golven en zijn stilte drukt zijn stempel op het land en op
het innerlijke leven van de menschen. De stemmen van de diepte der branding
klinken in de ziel van de Friezen na:

Gluuk vn nood
de gaht
as ebb vn flood.
J. A. C. DE JONGE
*) Friesland is stoutmoedig, ondernemend, eerbaar en oproerig. De Friezen zijn sterk en in
den oorlog zijn het leeuwen.

Mededeeling
weten, zijn de belangrijkste stukken van de rijksarchieven van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland tijdelijk op een veiliger
plaats ondergebracht. Vele onderzoekers zijn daardoor gedwongen hun onderzoekingen tijdelijk stop te zetten. Van eenige belangstellende leden ontvingen wij
thans het volgende bericht, dat wij belangrijk genoeg achten om het ter kennis
van onze lezers te brengen.
In de gemeente-archieven van 's-Gravenhage, Leiden, Schiedam, Delft, Dordrecht,
Vlaardingen, Gouda en Haarlem bevinden zich klappers op een deel van de
registers, welke thans elders zijn ondergebracht. Voor hen, die met hun onderzoek
in de genoemde plaatsen terecht komen, betcekent dit dus, dat zij hun onderzoek
niet behoeven te staken, doch met behulp van de aanwezige klappers nog verder
kunnen voortzetten.
C. F. A. VAN HOOFF
Het sibbekundig leden in België
In aansluiting op ons voorgaande bericht over de ontwikkeling van het sibbekundig
leven in België, zouden wij u op verzoek van den heer Clabots nog het volgende
willen mededeelen.
I let ligt in de bedoeling om in het zich „in statu nascendi" bevindende „Repertorium van Vlaamsche familie- of sibbckundigen" ook op te nemen die Nederlandsche sibbekundigen, die onderzoekingen verrichten naar Vlaamsche families.
Het is derhalve het beste, dat zij zich eens met den heer A. Clabots, Dcmeesterestraat 28 te Zwevegem (België) in verbinding stellen, voor zoover zij tenminste
nog geen vragenlijst van hem hebben ontvangen. Op verzoek krijgen zij dan van
den heer Clabots een invulformulier toegezonden, waarop verschillende vragen
vermeld staan.
Onder meer worden in dit formulier de volgende vragen gesteld:
A. Namen der door u bestudeerde families en B. Namen der door u uit familiekundig oogpunt bewerkte archieffondsen. Hieruit zal de heer Clabots in de toekomst vele waardevolle gegevens kunnen putten, die dubbel werk niet alleen
overbodig doch ook uitgesloten maken. Wij geven derhalve een ieder, die hiervoor
in aanmerking meent te komen, den raad, zich te wenden tot den heer Clabots,
die voor dit doel speciaal formulieren gereserveerd heeft. C.F.A.VAN HOOFF"

Zooals onze lezers wel zullen
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„... waar zij het zware torenmassief van Surhuizum nog
(Foto S. J. v. d. Molen)
hebben kunnen waarnemen...."

Een praatje bij een
kwartierstaat
—

—

over ons zelf.
en schrijven nog minder graag
Wij Friezen spreken niet graag
bijvoorbeeld
niet
aan
de
wie
en
wat
onze
we
liever
klok
familie was,
hangen
Ook
een ander
en
zooiets
waren,
overgrootouders
eenvoudig
omdat
wie onze groothet
allerindividueelste
gebied
van
niets aangaat en we deze zaken zoozeer tot het
rekenen, dat we er liever niet mee te koop loopen. Daarvandaan, dat familiekronieken en sibbekundige verhandelingen over eigen en anderer voorgeslacht
in vele gevallen ongepubliceerd blijven of ten hoogste in een kleinen vertrouwden

kring circuleeren.
De opbloei welke de sibbekunde in het heden echter beleeft, doet de genoemde
reserve meer en meer prijsgeven en men begint in te zien, dat men niet alleen
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op de wereld staat, ja dat zelfs onze familie geen afgesloten geheel vormt, maar
met duizend draden verbonden is aan anderen, die wij dikwijls in het geheel niet
kennen. Een praatje over hetgeen het onderzoek naar iemands kwartieren heeft
opgeleverd, wordt dan ook niet langer opgevat als een onbescheiden klappen uit

de zorgvuldig gesloten familiekamer.
Bovendien heeft de ietwat kinderachtige nieuwsgierigheid naar onze voorouders,
ter meerdere glorie van onszelf en in de hoop het warm begeerde „wapen" te
vinden, meer en meer plaats gemaakt voor een diepere belangstelling, welke haar
grond vindt in het besef, dat wij schakels vormen tusschen eeuwen voor en
eeuwen na ons, dat wij geen onbeschreven blad papier zijn, doch in ons wezen
mededragen de erfenis dergenen die ons zijn voorgegaan en die wij zoo graag
zouden willen kennen. Te trachten een tipje op te lichten van den sluier welke
er hangt over onze oorsprongen, is het doel van sibbekundig onderzoek. Tot
welke belangwekkende resultaten men dan, ook met eenvoudige middelen, kan
komen, moge dit praatje aantoonen. Ik hoop, dat het ook anderen zal aansporen
iets in deze richting te ondernemen en de resultaten ervan openbaar te maken.
Toen ik begon met mijn onderzoek, wist ik niet veel meer dan wat ik gehoord
had van enkele familieleden en op grond daarvan verwachtte ik mijn voorouders hoofdzakelijk te zullen vinden in Surhuisterveen en omgeving en in
Leeuwarden. Bij den Leeuwarder tak kon wel eens wat vreemd bloed aanwezig
zijn, want er ging een verhaal, dat in den Franschen tijd een verre bet-overgrootvader in het spoor van Napoleon naar de Friesche hoofdstad getrokken was en
daar was blijven hangen. Hij zou gezelschap gehad hebben aan een anderen
Caspers
eigenlijk op zijn Fransch zou moeten
voorvader, wiens familienaam
uitgesproken:
Caspèr.
Verrassingen
worden
waren dus niet uitgesloten. Zij zijn
ook inderdaad opgetreden, doch anders dan ik verwachtte. Ik spreek daar straks
nog over.
Nu mijn 64 kwartieren voor mij liggen, blijken inderdaad de Wouden en de
naaste omgeving veel bloed te hebben geleverd. Niet uit Surhuisterveen, doch
uit het naburige Surhuizum is de oudste voorvader in mannelijke lijn afkomstig.
Hij was, naar in het Noorden des lands in tegenstelling met het Westen de
normale toestand was, nog niet in het bezit van een geslachtsnaam. Recht
en slecht heette hij Luitzen Durks (zijn vader moet dus een Durk geweest zijn)
en hij was gehuwrd met Jankc Edzes. Van zijn geboortejaar, noch van het jaar
waarin hij trouwde, heb ik iets kunnen vinden, want helaas gaan de doop- en
trouwboeken der Ned. Herv. gemeente van Surhuizum niet verder dan tot 1772.
In ieder geval waren zij toen reeds lang gehuwd, want in 1761 werd, blijkens
zijn ovcrlijdensacte- geboren Durk Luitzens, die zich ook Van der Molen noemde.
Hij bleef aanvankelijk wonen in zijn geboorteplaats en daar werd uit zijn huwelijk
met Jantjen Kornelis Crans uit Peperga (aldaar gedoopt 10 Juni 1764) geboren
Luitzen Durks van der Molen (5 Nov. 1798), die zijn vader niet als slager opvolgde, doch het even eerzame beroep van schoenmaker koos. Naderhand vestigde het echtpaar Van der Molen—-Crans zich in Surhuisterveen, waar zij het
zware torenmassief van Surhuizum over de heide en hoogvencn nog hebben
kunnen waarnemen: ver gingen zij niet van huis.
Luitzen Durks huwde 25 Juni 1825 te Buitenpost Leentje Mientes Steenstra, een
Surhuisterveenster schippersdochter, wier ouders waren: Miente Jacobs Steenstra
en Geertje Tjerks. Schippers zijn lastige menschen voor wie zijn kwartieren

—
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zoekt; ze zitten overal en nergens. Ik mag tenminste blij zijn, dat Miente Jacobs
overleden is in de plaats waar hij in 1769 geboren werd. Zoodoende leverde de
burgerlijke stand mij de noodige gegevens, doch Geertje Tjerks is nog steeds
zoek en niet in Achtkarspelen overleden.
Natuurlijk werd de op 11 Januari 1823 te Surhuisterveen geboren zoon van
Luitzen en Leentje weer een Durk Luitzens en hij hield het beroep van zijn
vader aan. Daarnaast genoot hij bekendheid als gelegenheidsdichter en het laat
zich denken, dat zijn achterkleinzoon, van wien een jaar of vijf geleden een
bundel Friesche verzen verscheen, nadat Groot-Nederland en Dietbrand (zaliger
nagedachtenisse) Nederlandsche gedichten van zijn hand hadden opgenomen, het
ten zeerste betreurt, dat tot nog toe niets van het allicht vermakelijke en/of
stichtelijke werk van dezen Surhuisterveenster schoenmaker hem in handen is
gekomen. In ieder geval verdenkt hij er dien Durk Luitzens ernstig van tic
oorzaak te zijn van zijn expedities op de gladde hellingen van den zangberg.
Durk Luitzens trouwde op 4 Mei 1850, alweer in het gritenijhuis te Buitenpost,
met Hinke Sytzes Bleeker, geboren te Drachten, 8 Oetober 1822. Een echte
„Waldblom" was zij niet

—

haar ouders
Sictze Wieberens Bleeker
en Marijke Hendriks Datema
werden resp. te
want

—

Sneek en te Heerenveen
geboren en wel in 1786.
Waar de Datema's oorspronkelijk vandaan kwa-

men (de ouders van Marijke
Hendrik
waren
Keimpes en Antje Sjou)

kes) heb ik nog niet kunnen ontdekken,
doch
Sietze Wieberens Bleeker
was een zoon van Wybren Jans Bleeker en
Hinke Klazes, van wie
eerstgenoemde in 1741 te
Oosthem (Wymbr.) het
levenslicht zag en de
tweede uit Workum geboortig was.
Met Syste van der Molen,
geboren te Surhuister
veen op 23 Februari 1853
en van beroep „conducteur der brievenmalen" 1),
zooals het in het deftige,
officieele Nederlandsen
dier dagen heette, blijven
wij in de Wouden. Hij

De omgeving van Buitenpost met het buurtje De Home in
1694—1718.
(Foto archief S. J. v. d. Molen)

*) Zijn zoon heeft als ambtenaar bij de P.T.T. de voetsporen van zijn vader gedrukt.
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toch huwde op 18 Febru

ari 1887 te Kollum met
Lijsbert van der Hom, aldaar geboren op 16 September 1853. Haar ouders,
Cornelis Timens van der
Hom (28 Januari 1808—
17 Februari 1897) en
Gertje Alberts Zylstra
(20 April 1813—28 Juli
1880), waren beiden van
Kollum geboortig, doch
weldra leidde het spoor,
althans wat de Van der
Horns betreft, weer naar
Achtkarspclen. Lijsberts
„pake" werd n.l. op 18
Juli 1785 als Timen Lubberts onder Buitenpost
geboren en hij trouwde
met de eveneens uit Buitenpost afkomstige en aldaar op 26 Juni 1781 ge-

boren Lysbert Cornelis

Spoelman. Later noemde
Timen Lubberts, zoon
van Lubbert Jans en
Geeske Timens, zich Van
der Hom.
Deze naam geeft ons de
plaats aan de hand waar
Timen Lubberts geboren
werd. Onder het behoor
De Home, zooals het er thans uitziet. Rechts de weg naar van het dorp Buitenpost
(Foto S. J. v. d. Molen)
Kollum.
en wel in het uiterste
Oosten van het dorpsgebied ligt of liever lag een groepje huizen, dat reeds op de kaart van Schotanus (1694) in de uitgave van Halma (1718) voorkomt als „De Home". In
1844 geeft Eekhoff den naam kortweg aan als „Home". Het is het punt waar
de oude weg van Kollum naar Visvliet uitkomt op den Groninger straatweg en
er is hier inderdaad sprake van een hoek of home. Oorspronkelijk was de van
Kollum komende weg zeedijk, waaraan nog de dicht bij de Home gelegen „Wielspleats" herinnert: een boerderij welke haar naam ontleent aan een wiel of kolk,
afkomstig van een vreemde doorbraak. De oude zeedijk ligt nog juist in Kollumerland, dat hier de Noordoostelijke uitlooper van Achtkarspelen grootendeels
omsluit. Een reproductie van het betreffende kaartgedeelte uit 1718 geeft een
indruk van de situatie.
Thans is de naam de Home slechts bij weinigen meer bekend. In de plaats daarvan is de „Lytse Hoarne" gekomen, een groepje huizen meer Westelijk gelegen.
De stemdragende plaats op de kaart van Schotanus is reeds lang verdwenen,
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terwijl ook de beide huizen, welke Eekhoff ter plaatse aangeeft, reeds afgebroken
zijn. Alleen de met boomgewas omringde erfjes herinneren nog aan den vroegeren
toestand èn een juist op den hoek gelegen herberg. Maar die draagt den heelemaal
niet karakteristieken naam Veldzicht. Ik heb den kastelein voorgesteld er De
Hoarne van te maken, maar ik vrees, dat deze naam hem weinig zegt. Althans,
hij vond Veldzicht een veel sprekender naam!
Over den smaak valt nu eenmaal niet te twisten, maar ik houd het met de Home
en als ik uit den trein, tusschen Buitenpost en Visvlict, de kromming in den
straatweg met de buiging van het hooge geboomte zie, moet ik onwillekeurig
denken aan dien verren Timen Lubberts en Lubbert Jans.
De naam Van der Molen is zeer algemeen, doch Durk Luitzens ontleende hem
ongetwijfeld aan den dorpsmolen van Surhuizum, welke in de tweede helft der
18de eeuw helaas afgebroken werd. Hij stond aan den Zuidkant van het dorp,
juist waar de Achter- of Uiterweg met een knik uitkwam op den weg naar Surhuisterveen. Schotanus geeft hem
schematisch uiteraard
aan en plaatst er
bij.
den naam Molenhorne
Weliswaar is er nog een tweede molen in het dorpsgebied van Surhuizum en wel te Koartwalde, dicht bij Surhuisterveen, doch de
Van der Molens, die aan dezen molen hun naam ontleenden en tot voor kort
nog in de onmiddellijke
omgeving er van woon-

—

—

den, hebben geen Durk,
geen Lütsen en geen
Miente in de familie en
zijn bijgevolg ook niet
verwant.
Jammer genoeg, want de Kortwoudster molen staat er
nog in volle fleur en hij
zou wel een foto waard
geweest zijn.

Krachtige menschen wa-

„Waldtsjers"
ongetwijfeld. Jantje Cornelis Crans werd bijna
90 jaar oud, Miente Jacobs Steenstra 87 (ik zie
hem vóór mij den stoeren schipper!), Leentje
Mientes Steenstra 90,
Cornelis Timens van der
Hom 89 en Ebbele Ebbelcs de Jong, de grootvader van Gertje Alberts Zylstra, ruim 85
jaar. Deze Ebbele Ebbcles werd op 6 December
1740 te Buitenpost geboren als zoon van Ebbele
Ebbeles en Romkjen Albers „in Optwysel", met
ren

deze

Surhuizum, met den molen, op de kaart van Schotanus.
(Foto archief S. J. v. d. Molen)
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wie hij den eersten Mei 1740 te Buitenpost huwde. Ebbele en Romkje dragen de
nummers 92 en 93 ni mijn kwartierstaat. Van hén vond ik in het proclamatieboek
der Ned. Herv. gemeente van Buitenpost vermeld: „Aebble Aebbles te Buytcnpost
en Romkjen Albers in Optwysel hebben haar eerste voorstel gehad Den 17 April
1740 en de andere op volgende dagen des Heeren". Al spoedig moest ook het doopboek dienst doen: „Het Soontje van Aebble Aebels en Romkjen Alberts is van den
vader ten H. Doop gepresenteert op den 11 Majus 1741 en is be(noemt) Aebele
en is jonk geweest 6 December 1741 (dit moet zijn 1740)". Op 14 April 1826 legde
deze Ebbele Ebbeles (de Jong), die op 11 Mei 1766 te Kollum gehuwd was met
Tettje Oeges „in Twijsel", in het stille Ausbuur (ook Lytsewald genoemd) het
hoofd voor goed te ruste.

Tot zoover de, wat ik zou willen noemen, landelijke helft mijner kwartieren.
Maar ook de wortels welke mij aan moederszijde met Leeuwarden verbinden,
bleken grootendeels toch op het platteland te stoelen, ja voor een flink deel zelfs
in het geheele Noordelijke kustgebied. Daarbij leverde zoowel de afkomst van
mijn grootvader als die van mijn grootmoeder verrassingen op. Mijn grootvader,
die op 13 Maart 1937 op bijna 82-jarigen leeftijd overleed, was de zoon van den
ambachtsman Ruurd Hider en diens echtgenoote Geertruida Caspers, beiden geboren te Leeuwarden, resp. 1 Februari 1828 en 23 Oetober 1823. Deze Geertruida
was weer de dochter van Jan Caspers, die op 25 Juni 1823 te Leeuwarden huwde
met Syt-ske Annes Zwolsman, wier ouders uit Snéek en Makkum geboortig
waren. Het bleek al spoedig, dat de Fransche legende rondom dezen Caspers
onhoudbaar was, daar genoemde Jan in 1784 geboren werd te.... Hattum, als
zoon van de eerzame echtelieden Casper Berents en Geertruid Machiels. Heelemaal geen Fransche namen dus! Intusschen is'de familienaam Caspers, ontstaan
dus uit een voornaam, bewaard gebleven.
Het raadsel betreffende de afkomst der Hiders is intusschen nog niet opgelost.
Via Ruurd en Christoffer Hider kwam ik tenslotte terecht bij Pieter Hider. De
eerste verrassing was, dat deze katholiek bleek te zijn en zijn zoon Christoffer
op 13 Oetober 1799 in de R.K. statie „over de Korenmarkt" te Leeuwarden had
laten doopen, terwijl hijzelf op 18 November 1798 in de Friesche hoofdstad was
gehuwd met de eveneens katholieke Joanna Groen (gedoopt op 24 Februari 1773
in de R.K. statie op de Vleeschmarkt, thans Tivoli-bioscoop).
De tweede verrassing was, dat hij „miles" (soldaat) was. Als zoodanig blijkbaar
is hij in 1800 te Hochtc in Duitschland overleden. Lang heeft hij dus niet aan
Joanna's zijde geleefd. Maar misschien was deze eenigermate bekend met de onbestemdheden van het soldatenleven. Immers, zij werd op 24 Februari 1773 te
Leeuwarden gedoopt als dochter van Conradus Groen en Hermina Zieberg (Seeberg?), die beiden ook katholiek waren en wier namen evenmin Friesch of zelfs
Xederlandsch aandoen. Was ook zij een soldatenkind?
Waar deze Pieter Hider geboren is, zal voorloopig wel niet opgelost worden. Dat
hij echter van Fransche afkomst zou zijn, mag wel uitgesloten worden geacht.
De stadsarchivaris van Leeuwarden, mr. Van der Minne, met wien ik deze aangelegenheid besprak, was van meening, dat Pieter van Duitschen, wellicht Westfaalschen oorsprong zou kunnen zijn. In Westfalen is Pieter als voornaam niet
zeldzaam, terwijl een groot deel der bevolking den katholieken godsdienst belijdt. Hoe graag zou ik de witte plekken, welke mijn kwartierstaat hier vertoont,
door betrouwbare gegevens vervangen willen zien!
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Minder vraagteekens leverde het onderzoek naar de voorouders van mijn grootmoeder Jantje Broeijer op, die te Leeuwarden op 7 Oetober 1853 geboren werd
als dochter van Pieter Broeijer en Grietje Rypstra. Deze Grietje was weer een
echte „Stanfriezinne"; zij overleed in 1911 op ruim 80-jarigen leeftijd. Ouders
waren Jan Jans Rypstra en Dina Hendriks Bckker, wier voorouders uit Dokkum
afkomstig waren. Jan Jans werd op 3 Augustus 1800 te Leeuwarden geboren als
zoon van den kleivaarder" Jan Sybes Rypstra en Grytje Sybrens. Hier kom ik
weer bij een schipper in mijn voorgeslacht, een die naar goede schipperszede zelfs
in zijn schuit te overleden: „in het Schip, liggende in het Vliet" (te Leeuwarden),
zooals de akte van zijn overlijden op 29 Augustus 1826 vermeldt. Deze Jan Sybes
Rypstra ontleende zijn naam aan zijn geboorteplaats Ryptsjerk (Rijperkerk), waar
hij in 1758 geboren werd als zoon van Sybe Jans en Aukjen Jans, nrs. 120 en 121
uit mijn kwartierstaat, beiden van Rijperkerk, waar zij op 22 Mei 1757 huwden.
Andermaal naar het platteland, doch nu naar Groningen, voerden mij de voorouders van mijn grootmoeder in mannelijke lijn. Immers, haar vader
die het
beroep van „visschersman" uitoefende — werd 16 Maart 1829 te Garnwerd geboren. Ouders: Freerk Derks Broeijer (geb. te Finsterwolde in 1797) en Agatha
van der Laan (geb. te Zuidwoldc in 1790), die op 20 November 1822 te Finsterwolde huwrden. Freerk Derks was daar, evenals zijn vader, smid. Dat Agatha
een dochter bleek te zijn van den landbouwer Willem Jans van der Laan (geb.
te Zuidwoldc in 1749 en aldaar overleden op 29 Oetober 1815) en van diens
echtgenoote Fokelina Dreewes (geb. te Bedum 8 Januari 1758. overleden te Zuidwolde 15 April 1822), behoefde geen verwondering te w-ekken. Hier bleek een
betrekking met het Hoogeland, welke zich tot het begin der 18de eeuw liet voortzetten en waarin zelfs de inderdaad Fransch klinkende naam Guidon (te Bedum)
voorkomt.
Derk Piters
Wel verraste het feit, dat de ouders van Freerk Derks Broeijer
(Broeyer) en Wupke Freerks (Landcgge) — katholiek waren en als zoodanig op
16 Mei 1796 in de r.k. kerk te (Oude) Pekel A in het huwelijk traden. Was Wupke
Freerks in 1774 te Winschoten geboren, Derk Piters bleek in 1768 te Weener in
Oostfriesland ter wereld te zijn gekomen. Voor mij als Fries was het uiteraard
een prettige verrassing te ervaren, dat ook van deze zijde Friesch bloed in mijn
aderen stroomt.
hij is zeldzaam hier te lande
Wat den naam Broeyer of Broeijer betreft
het
is mogelijk, dat deze eveneens uit Oostfriesland afkomstig is. Hij kan z.g. geslapen
hebben toen Derk Piters huwde; althans, in 1796 wordt hij niet vermeld. Doch
er is ook een andere oplossing mogelijk. Derk Piters was smid en hij stond
dagelijks voor het heete vuur. Zal hij het daar niet warm hebben gehad, „broeierig"? Vreemde namen zijn er in den Napoleontischen tijd ontstaan. Er laat zich
echter een minder zinvolle naam voor een smid denken dan een „Broeijer",

—

—

—

dunkt

—

mij.

In het bovenstaande zijn geen sensationeele dingen medegedeeld, noch zijn zij
het resultaat van diepgaande en kostbare onderzoekingen. Zij vormen een resultaat, dat een ieder met wat ijver en goeden wil kan bereiken. Waarom ik dan
toch een en ander meen te moeten mcdedeelen?
In de eerste plaats om te laten zien, hoe eenige losse mededingen van nog levende
familieleden plaats moeten maken voor dikwijls onverwachte gegevens van
burgerlijken stand en kerkelijke archivalia. In de tweede plaats om aan te toonen,
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hoe vooral in het Noorden een ieders wortels
diep in den bodem van
het boerenland geslagen
zijn en dat zij daarbij
voor grenzen geen halt
maken. Het bijgaande
kaartje geeft dat nog
eens overtuigend weer.
Zoo leert sibbekundig
onderzoek ons verre onbekenden als naasten
kennen: een resultaat
dat verplichtingen schept.
Als ik mijn kwartierstaat
nog eens doorkijk en het
kaartje ter hand neem,
vind ik slechts namen en
data en maar weinig bijWeinig,
zonderheden.
maar ze zijn mij voldoende. De stompe toEen „geografische kwartierstaat" (zie de tekst). Hierop zijn
rens
van Twizel en
aangegeven: Leeuwarden, Heerenveen, Peperga, Hattum,
Garnwerd, het machtige
Sneek, Oorthem, Workum, Makkum, Dokkum, Rijperkerk,
Kollum, Buitenpost, Twijzel, Surhuizum, Surhuisterven, Drach: kerkgebouw van Kollum,
de oude smalle straten
ten, Garnwerd, Bedum, Zuidwolde, Finsterwolde, Winschoten,
(Teek. S. J. v. d. Molen) van Leeuwarden, de moWeener.
lens van Dokkum, het
Bedum,
bij Rijperkerk, ik zie
Zuidwolde
en
de
landschap
plassen
ruime
rondom
vroeger.
mijn wortels, hier
aan
oogen
liggen
dat alles met geheel andere
dan
Hier
mijn
voorvaderen en in gedachten zie ik het vuur in de smidse hoog opleefden
laaien, hoor ik den zwaren voorhamer neerkomen, stuurt een ruige hand een bruingezeilde schuit over Frieslands wateren, haalt een visscher zijn netten op en verzorgt een ander weer het zwartbonte vee. En onwillekeurig denk ik aan de dichtregels van Obe Postma:
Alde dreamen, lang fortige,
Bloeije iepen op 'e nij.
Al myn Ijeaven, frjconen, migen
Komme op yn lange rigen;
Hiel in wrald giet my foarby. 1)
S. J. v. d. MOLEN
*) Vrij vertaald:

Droomen uit vervlogen dagen
Bloeien open
in een rij
Komen dierb'ren, vrienden, magen
Uit het verre duister dagen.
Heel een wereld trekt mijn oog voorbij.

—
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Een en ander over

de

Friesche Watergeuzen

zijn
Een bekend Nederlandsch volksrijmpje luidt: op den eersten April verloor
rijmpje
genaamd,
staat bril voor Brielle, ook wel Den Briel
het kleine stadje
bril. In dit
in Zuid-Holland dat op den len April 1572 door een klein groepje vrijbuiters, zoogenaamde Watergeuzen, bij verrassing veroverd werd. Deze huzarenstreek maakte een dermate diepen indruk, dat zelfs thans na drie en een halve eeuw dit feit en dien datum nog
aan welhaast eiken Nederlander bekend zijn. De inname van den Briel was het eerste
succes, door de kleine groep opstandelingen tegen de goed georganiseerde en beproefde

legermacht van het machtige Spanje behaald, en had een ongekend propagandistische
uitwerking op den geest van ons volk. Derhalve dient men zich af te vragen, wie toch
wel de mannen zijn geweest, die deze daad verrichtten, en vanwaar zij afkomstig waren.
Wat waren Watergeuzen? Watergeuzen was de algemeene naam, waarmede de vluchtelingen van allerlei stand en beroep bestempeld werden, die bij de komst van Alva
Nederland hadden verlaten en aan boord hunner schepen de schrik van vriend en
vijand werden. Hun naam ontleenden zij aan de groep edellieden, die als onderteekenaars van het smeekschrift van 1566, bij het aanbieden daarvan aan de landvoogdes
Margaretha van Parma, door haar kanselier Barlaymont, met de opmerking: „Madame,
ce ne sont que des Gueux" (Mevrouw vhet zijn slechts bedelaars), begroet waren. „Worden wij bedelaars genoemd, dan zullen wij dat antwoord als een eerenaam beschouwen
en ons Geuzen noemen". Als eerteeken werd een zilveren bedelaarsnapje gekozen.
Na den vrijwel gelijktijdigen beeldenstorm, en vooral na de ontbinding der troepen van
Hendrik van Brederode in 1567, en de slagen bij Heiligerlee en Jemmingen in 1568, zochten steeds meer edellieden en burgers hun heil op op de zilte baren. Dak- en broodeloos,
waren hun eerste bedrijven, zij het wellicht door den nood gewettigd, practisch niet dan
zeeroof. Den len Juli 1568 gaf graaf Lodewijk van Nassau aan twee hunner, nl. Hendrik Thomaszn. en Diederik van Sonoy, de eerste kaperbrieven, uit naam van zijn broeder Willem de Zwijger, die als souverein Prins van Oranje, daartoe gerechtigd was.
Sindsdien nam het aantal der Watergeuzen voortdurend toe, zoodat de Prins het geraden vond een admiraal over hen aan te stellen, als hoedanig in 1569 Adriaan van Bergen, heer van Dolhain benoemd werd. Hiermede hielden echter de buitensporigheden,
waaraan de Watergeuzen zich schuldig maakten, niet op. De Prins, die zich van hun
hulp zeer veel voorgesteld had, ontving noch den hem oorspronkelijk voorschemerenden
maritiemen steun, noch het door hem bedongen gedeelte van den buit. De zorgeloosheid,
dronkenschap en wanorde op de vloot namen dermate toe, dat Willem de Zwijger in
1570 alle kaperbrieven introk, nieuwe uitvaardigde en op den lOen Augustus van dat
jaar den Waal Guislain de Fiennes, heer van Lambres in Dolhain's plaats benoemde.
Deze ingrijpende maatregel was noodzakelijk geworden, aangezien zelfs de den opstand
goed gezinde mogendheden hunne havens voor de Watergeuzen begonnen te sluiten.
Alles werd op beteren voet ingericht, en een order tot handhaving der krijgstucht uitgevaardigd, waarna de Watergeuzen hun bedrijf hervatten dat zich in den volgenden
winter door het behalen van grooten buit, doch jammer genoeg ook door allerlei buitensporigheden kenteekende, waardoor in die dagen wel niemand in deze Watergeuzen de
toekomstige bevrijders van het Vaderland zag.
Hunne verschijning bracht overal schrik teweeg, een schrik die zeker niet ongegrond
genoemd mag worden, wanneer men nagaat, wat sommige plaatsen waar de watergeuzen
tijdelijk meester waren, te verduren hadden. Zoo had bijvoorbeeld Enthens van Mentheda in Januari 1571, op het eiland Ameland „naer syn appeteyt getriumfeert", zooals
de geschiedschrijver Bor het uitdrukte. Ook te Monnikendam, op Texel en elders, hielden de Geuzen danig huis, plunderden en brandschatten. Zij ontzagen zich zelfs niet
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in een toevluchtsoord als Emden, dat duizenden uitgeweken Nederlanders gastvrij opgenomen had, dusdanige ongeregeldheden te plegen, dat hen verder oponthoud ontzegd
werd. Dat de Watergeuzen door de meerderheid van het volk allerminst als verlossers
werden aangezien, ondervond Blois van Treslong in het voorjaar van 1572. Toen hij zich
met eenige schepen naar Texel wilde begeven, geraakte hij nabij Wieringen in het ijs.
De Watergeuzen gingen op dit eilandje aan land en pleegden hun gebruikelijke buitensporigheden. De verwoede bevolking verdedigde zich, en vele Watergeuzen vonden den
dood in hunne handen. Slechts met moeite wist Blois van Treslong zijn schip tegen aanvallen der bevolking te verdedigen. Gelukkig kwam het eindelijk vlot en kon hij naar
Engeland zeilen.
Kort voordat hij in Dover kwam, hadden een veertigtal schepen der Watergeuzen, die
daar op ree lagen, ten gevolge van het aandringen van den Spaanschen Koning, bevel
gekregen de Engelsche havens te verlaten. De opperbevelhebber Lumey, graaf van der
Marck, stevende met 24 bodems, waaronder zich ook het schip van Treslong bevond,
de Noordzee in om elders een schuilplaats te zoeken. Weldra vertoonde zich de scheepsmacht, met nog twee inmiddels veroverde vaartuigen versterkt voor de Maas. Op Dinsdag, den len April zeilden de kapiteins Adam van Haren en Marinus Brandt, gevolgd
door de anderen, de rivier op. Lumey liet daarop door den veerman Jan Pieterszn.
Koppelstok, die zich naar de vloot had begeven, om hoogte van een en ander tenemen, den Briel opeischen en kreeg deze stad nog denzelfden avond in handen. Koppelstok had hierin bewust of onbewust een groot aandeel, daar hij aan de stedelijke regeering had medegedeeld, dat de vloot 5000 koppen telde, terwijl er slechts enkele honderden aan boord waren. De Stadsraad liet zich intimideeren en toen de poort eenmaal
geopend was, was de bezetting alras een voldongen feit. Merkwaardigerwijze deed deze,
op zichzelf beschouwd nu waarlijk niet zoo buitengewoon belangrijke verovering, de
schaal der oorlogskansen omslaan en legde den grondslag tot Nederlands bevrijding.
Veere, Vlissingen, Enkhuizen, Hoorn, en andere steden volgden het voorbeeld van den
Briel. Sommige plaatsen wierpen het Spaansche juk in samenwerking met de Watergeuzen af, die echter ook wel ongeroepen, zooals bijv. in Zierikzee, Dordrecht en Rotterdam tusschen beiden kwamen. Die ommekeer in Holland en Zeeland, waarvan de
Watergeuzen dus in feite de onmiddellijke oorzaak geweest waren, had ten gevolge, dat
zij zelve meest niet langer als ballingen behoefden rond te zwerven. Kort nadat vele
steden in Holland en Zeeland het Spaansche gezag afgeschud en zich aan dat van den
Prins van Oranje onderworpen hadden, vereenigden zich hunne afgevaardigden in Juli
1572 te Dordrecht om te beraadslagen, wat thans gedaan diende te worden.
Op deze eerste vrije Statenvergadering te Dordrecht, waar Marnix van Sint Aldegoride,
evenals later in den Rijksdag, als vertegenwoordiger van den Prins van Oranje optrad,
erkenden de afgevaardigden Willem de Zwijger als wettig gouverneur en luitenant van
Koning Philips II over Holland, Zeeland en West-Friesland. Onder de eerste verzoeken
echter die zij tot dezen als zoodanig richtten, behoorde dat tot het intrekken van alle
kaperbrieven, waarmede de Watergeuzen ophielden als zoodanig te bestaand Velen, die
op de vloot gediend hadden, komen later in andere betrekkingen voor. Zij, die oorspronkelijk zeelieden waren, of te water bleven dienen, hebben de kern gevormd der zeemacht van de latere Republiek.
Intusschen bleven vele den door hen geliefden naam dragen en zoo vindt men bij verschillende gelegenheden na 1572 o.a. bij het beleg van Leiden, nog van Watergeuzen
melding gemaakt. Meestal moet dit echter slechts als een eerenaam beschouwd worden,
dien men aan de geharde en beproefde zeelieden gaf, die vroeger op de Geuzenvloot gediend hadden.
Tot zoover over de geschiedenis der Watergeuzen in het algemeen.
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Bij een onderzoek, dat ondergeteekende in 1943 over oorsprong en afkomst der Watergeuzen instelde, waarbij hij gebruik kon maken van het vele materiaal, hetwelk de
1 laagschc historicus F: Loge/s, in tientallen jaren omtrent deze categorie bijeen heeft
gebracht en wat hem door dezen met de meest mogelijke welwillendheid ter beschikking
werd gesteld, kwam het verrassende feit aan het licht, dat in tegenstelling met de gangbare en ook wel voor de hand liggende meening, als zouden de Watergeuzen voornamelijk uit Hollanders en Zeeuwen bestaan hebben, het contingent Friezen ver boven
het procentueel te verwachten aantal uitgaat.
De algemeene resultaten van dit onderzoek zijn door schrijver dezes ter andere plaatse
gepubliceerd, doch leek het hem niet ongewenscht hier ietwat dieper op bovenvermeld
feit in te gaan.
In totaal zijn ons de namen bekend van 18 Watergeuzen, waarvan 467 of ruim 75%
Nederlanders waren. Deze groep werd door ons gewestelijk geordend, en hierbij bleek
dat 208 of ruim 44",; Friezen waren, tegen 177 of 38% Hollanders en 22 of nog geen
5% Zeeuwen. Van de overige provincies was slechts Groningen met 33, d.i. 7% van
eenige beteekenis, daar de overige provincies allen tesamen slechts 27 Watergeuzen
leverden.
Voorts treffen wij onder de 46 (ruim 7% van het totaal) Duitschers nog 20, d.w.z. 3%
Oost-Friezen aan, terwijl onder de Hollanders ook een vrij groot aantal West-Friezen

verscholen zit.
Het zou zeker de

moeite waard zijn, eens na te gaan, wat de Friezen gedreven heeft tot
deze groote deelname. Zoover bekend, had hun gewest toch niet bijzonder van de
Spaansche tyrannie te lijden. Zeer waarschijnlijk is de hoofdoorzaak de aloude vrijheidszin van dit overwegend Noordsche volk geweest, die hen tot verzet prikkelde. De Friezen hebben zich nimmer onder het centrale gezag dat in Holland zetelde, willen plaatsen.
Zeer zelf-bewust, wilden zij niemands onderdaan zijn, dan van den Keizer, in wiens
naam zij een recht spraken, wat van oudsher werd gesymboliseerd in den halven zwarten adelaar op goud, welke zij van oudsher handhaafden in hunne familiewapens. Zij
erkenden slechts die vorsten, welke door den Keizer over hen gesteld waren, en de
Spaansch-Bourgondische-monarchie moet hun een doorn in het oog geweest zijn. Zij
betaalden hunne belastingen, Hofschielda of Hushlota, in W;est-Friesland ook wel Vroneschschout genaamd, dan ook alleen aan hem, die daartoe blijkens het door hem gevoerde adelaarzegel, daartoe gerechtigd was. Zoowel het Schultenrecht met zijn: „di
grewa, deer an Freslands grewa wessa schel, dy schel.... incomma.... mit des konighes
iefta ende myt breve ende insigel, als het landishera iowe tins ende tienda, met da
riochte hofschielda, ende da ienna deer, dat koninges teiken mit him bringt" spreken
een duidelijke taal.
Dat de deelname der Friezen zich over alle bevolkingsgroepen uitstrekte, blijkt wel, uit
een door ons opgesteld overzicht over de edellieden onder de Watergeuzen, waarvan
bij Friesland de Friezen eveneens het hoogste aantal deelnemers vertoont. Er waren
verschillende Friesche schepen, die niet slechts onder commando van een Fries stonden,
doch tevens welhaast uitsluitend met Friezen bemand waren. Zoo bijvoorbeeld die van
de beide zwagers Douwe van Glins en Jelle Eelsma. Van de meer aanzienlijken noemen
wij Homme van Hettinga. grietman van Baarderadecl en zijn ambtgenoot in Westdongeradeel Jan Bonga. Bernardus Roorda was zoon van den grietman van Idaarderadeel en
Adriaan Menninck zoon van den Frieschen onderstadhouder.
Van de overigen zijn ons geen nadere bijzonderheden bekend, hunne namen treft men
aan in bijlage I: Namensliste der Wassergeuzen, van het werkje van schrijver dezes:
Ursprung und Abkunft der Wassergeusen. (Veröffentlichung II der Forschungsstelle:
„Volk und Raum", Den Haag, 1944).
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In Bijlage VI dezer studie treft men o.a. een lijst der uit Oost-Friesland afkomstige Wahunne geboorteplaatsen aan, waaruit blijkt, dat Emden het grootste contingent leverde. Doch ook Norden, Hooksiel, Marienhoven en Aschendorp gaven hunne

tergeuzen, met

zonen voor onzen vrijheidsstrijd.
Voor hen, die meer omtrent de wel zeer belangrijke rol, die de Friezen in dezen strijd
gespeeld hebben, wenschen te weten, volgt ten slotte een beknopte literatuuropgave
omtrent dit onderwerp, terwijl de heer F. VOGELS, Hooge Nieuwstraat 38, te 's-Gravenhage, naar ons bij ervaring gebleken is, te allen tijde bereid is, belangstellenden uit
den rijken schat der door hem verzamelde gegevens inlichtingen te verstrekken.

HIERONDER VOLGT EEN ALFABETISCHE LIJST DER FRIESCHE
WATERGEUZEN, WAARVAN ONS lETS NADERS BEKEND IS.
1. Abels, Fokke., geb. te Dokkum, data van geb. en
overl. onbek. Broeder van den watergeus Jan Abels,
en een roodharig, kortgebouwd man. Zie N. N.
Biogr. Wrdnbk. VI: 4.
2. Abels, Jan, geb. te Dokkum, data van geb. en overl.
onbek. Broeder van den hierbovengen. Fokke. In de
herichtcn uit Einden komt hij voor als Hansken
Abelen of Nabelen, uitstekend zeeman. Zie N. N.
Wrdnbk. VI: 4.
3. Abels, Tamme, geb. Dokkum, data van geb. en
overl. onbek. Zoon van den hierboven gen. Jan,
een der eerste Watergeuzen, bootsman op het schip
Jan van Troyen. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 6.
4. Andriesz, Sythie. Bakker.
5. Annesz, Foppe, geb. Dokkum, datum onbek., overl.
Vlieland, 6*3*1572. Luitenant van kapitein Wigger
van Dokkum. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 43.
6. Aysma, Jonkheer Sybolt. Geb. Friesland, data van
geb. en overl. onbekend, zoon van Schelle en Tiets
Aescema. Hij huwde in de Groote Kerk te Emden
in 1569 met de weduwe van Alle TeyesZn., gevlucht
burgemeester van Leeuwarden. Na 1572 ontvanger.
Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI; 55.
7. BockesZn., Claes, Klokken gieter.
8. Bonga, Jonkheer Jan, Grietman van Wcstdongera*
deel, datum van geb. onbek., overl. Leeuwarden,
27*10*1580, en aldaar op het Oldehoofsterkerkhof he*
graven, zoon van Jhr. Sydse en Lints van Roorda.
Hij huwde Sytke van Aylva, dochter van Rienck en
Hitte van Roorda SydsesDr. Hopman, commandant
van Bolsward. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 150.
9. Camstra, Foppe van, geb. 1530, datum van overl.
onbekend. Zoon van Homme Eelck van Eysinga. Hij
huwde Tjetske van Feytsma, waaruit een zoon.
Homme. Portret in het Museum te Leeuwarden. Zie
N. N. Biogr. Wrdnbk. VI 84.
10. Claesz. Jan, geb. te Sneek, datum van geb. en
overl. onbek. Kapitein. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk.
VI: 302.
11. Cornelis Cornetisz., Schipper.
1-. Cornelis Marien, Wever.
13. Coster, Laurens, Schoolmeester in Sexbierum.
14. Echesma, Jonkheer Sivecke, data van geb. en overl.
onbekend.' waarsch. verwant aan Jhr. Jelle Eelsma,
Kaperkapitein. Zie N. N. Wrdnbk. VI: 465.
15. Eelsma, Jelle, geb. 1539. Verdronken bij Holwerd,
13*6«1573. Woonde op J lottingastate bij Pictersburum.
Zoon van Rippcrt en Tryn Elingo. Hij huwde Wiek
Galema, waaruit een dochter Foek, gehuwd met den
raadsheer Aede van Singa. Zoowel vrouw als doch*
ter zouden op reis van Emden naar Friesland tus*
Schen Delfzijl en Appingedain omgekomen zijn. Zie
N. N. Biogr. Wrdnbk. V: 148.
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16. Eminga, Jonkheer Sjuck vun, geb. Kornjum, overl.
1586. Zoon van Jhr. /C/s en Wiek van Heemstra.
Hij huwde ¥ouwel van Holdinga, dochter van Tjaard,
Kapitein, later grietman vun Dantumadeel. Zie N. N.
Biogr. Wrdnbk. VI: 478.
geb. en overl. onhckeiid. Kapitein. Zie N. N. Biogr.
17. Fries. Jhr. Meynert de, geb. Friesland, data van
geb. en overl. onbekend. Kapitein. Zie N. N. Biogr.
Wrdnbk. VI: 124.
18. Gaurna, Jonkheer Hartman, ook wel genaamd Hoec*
kesz., geb. Akkrum, data van geb. en overl. onbek.
Broeder van Watze Gaumu. Letterkundige, ..Fameus
knevelaer". Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 543.
19. Gauma, Jonkheer Watze, ook wel genaamd Hoec
kesz. Geb. Akkrum. data van geb. on overl. onbek.
Broeder Hartman hierbovengen. Zie N. N. Biogr.
Wrdnbk. VI: 543.
20. Glins, Jonkheer Douwe van, Geb. op Glinsstate te
Dronrijp, datum onbek. Terecht gesteld te Groningen
20*5*1573. Zoon van Laas van Glins en Wiiske
Uninga van Hoytema. Hij huwde Tieth van Galama,
geb. 4*7*1527, overl. 1581, dochter van Gato en
Toeck Aefgesdochter Thoe Hoxwier. Hij was zwager van den boyengenoemden Helle Eelsma. Een der
eerste kapiteins, die een kaperbrief van W. I. kre*
gen. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 586.
21. Godinek of Govert, data van geb. en overl. onbek.
Gevlucht geestelijke te Harlingcn. Zie N. N. Biogr.
Wrdnbk. VI: 588.
23. Harda, Jonkheer Pibo van, geb. Hcrwijstate bij Ter*
naard, omstreeks 1540, overleden Amefand 25*2*1571.
Zoon van Fedde van Harda en Saeek van Herwey.
Hij huwde Hts van Bootsma, geb. Kollum, dochter
van Sterck en Sithe Feifsma. Gesneuveld. Zie N. N.
Biogr. Wrdnbk. VI: 697.
22. Gruys, Jan, Kruidenier.
24. HendricksZn., Jan, Schipper.
25. Heringa, Jonkheer Her o van. Geb. Leeuwarden,
data van geb. en overl. onbek. Ontvangt kaper*
brieven van W. I. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI:
766.
26. Hetiinga, Jonkheer .Duco van, Geb. Jorwerd, jong<
gestorven. Plaats onbekend. Zoon van Jhr. Homme
en Tryn van Rinia. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI:
776. Kaperbrief, dient later onder Kollc.
-7. Hettinga, Jonkheer Homme van. Vader van den
voorgaanden, geb. op Hcttingastatc te Hommerts,
datum onbekend, overl. voor 23*4*1574. Zoon van
Jhr. Epo en Auck van Herema. Hij huwde Tryn
van Rinia, dochter van Doecke en Rinfs Aggesdr.
van Herema. Hij hertrouwde met Rixt van l'nia,
weduwe van Tjomme Hollingu en dochter van Frans
van Unia. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 776.

Kapitein, Kaperbrief, (Jomm. Veere, (grietman van
Baardcradccl. ontvanger.generaal Floreenrente, hop-,
man.

-V llettinge, Jonkheer Taco \-iin, Zoon van hovenge*
noemden Homme en diens le vrouw Tryn van Rinia
en broeder van No. 26. Geb. te Jowerd, datum onbekend, overleden Emden, Juni 1603. Hij huwde met
Neelcke, geb. in Emden. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk.
VI: 777. Luit. Kol. Comm. Emden.
IlillesZn., Agge, geb. in Sloten, datum van geb. en
-"' overl.
onbekend. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 7H3:
Aggus Stoot, Schipper, geestelijke in Hempcns.
30. Hillebrantsz, Claes, ook genaamd Danswijcker, geb.
Akkrum, terechtgesteld Leeuwarden in Febr. 1572.
Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VIII: 774.
'1. Holtinga, Jonkheer Hero van, data van geb. en
overl. onbekend. Zoon van Jhr. Douwe, olderman
van Bolsward en I.uts Herema van Walta. Hij
huwde Arme Eelsma, dochter van Wiger en Swob
tpema. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 809.
32. Inthiema, Jonkheer Feike of Frederik van, Geb.
Koudum omstreeks 1540, gest. na 1610. Zoon van
Jonkheer Reyn en Sibbe! van Hanckema. Hij huwde
de onechte Griel of Margarelha van Heslinga, gest.
1606. waaruit 5 zoons, o.a. Hero, en twee dochters.
Hij was rechtsgeleerde te Leuven. Burgemeester van
Workum. latinist. Advocaat Hof van Friesland. Zie
N. N. Biogr. Wrdnbk.
33. Janszn., Bruen, geb. Fcrmsum, gevonnist te Gros
ningen 13*1»1571, onthoofd. Zoon van Johan Kutper
en zwager van den Watergeus Goesen Minnesroon.
Schipper. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. IX: 454.
34. Janszn., Hendrik, geboren te Houtein 1542. opge.
hangen te Duinkerken 2.5.1370. Stuurman. Zie N. N.
Biogr. Wrdnbk. IX: 455.
33. Janszn., Herman, geb. Leeuwarden, datum van geb.
onbekend, gevonnist te Oostende einde Augustus
1571. Oorspronkelijk palfrenier bij den Spaanschcn
gezant te Londen, later klerk aan boord van het
schip van kapitein Jan van Ransdorp. Zie N. N.
Biogr. Wrdnbk. VI: 855.
36. Janszn., Rijverdl of Roelof, gch. te Nieuwe/ijl,
terechtgesteld te Leeuwarden einde Jan. 1372. Schoen;
maker.
37. Janszn., Willem, geb. Solvcrt. datum onbekend,
terechtgesteld te Amsterdam. 23.1 UI570. Schipper.
Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 856.
38: Jariehs. Jan, geb. en overl. onbekend, oorspronkelijk
geestelijke op Terschelling. In Maart 1571 luitenant
van kapitein Jelle Eelsma.' Zie N. N. Biogr.
Wrdnbk. VI: 856.
39. Jelckeszn.. Johan, bakker te Leeuwarden.
40. Jelle, Magere
41. Jelmers, Jelmer, ook wel genaamd Jcïmer van Ame*
land, data van geb. en overl. onhekend. Kapitein.
Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 859.
4-. Jeppeszn., Sylse. Herbergier.
43. Koster, Hendrik, Schoolmeester te Niezijl.
44. Luelkens, Gijse, geb. te Westergeesen bij Kollu'n.
Terechtgesteld te Groningen einde December 1370.
Stuurman. Zie N. N. Bogr. Wrndbk. VIII: 1075.
43. LuwesZn., Ipo, geb. te Ameland, gevonnist te Gro
ningen, 1.2.1571, zoon van Leiuwe lïacker. Boots*
man. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. IX: 627.
46. Marlens, Feyke, geb. te Leeuwarden, waarschijnlijk
terechtgesteld te Groningen in Juli 1371. Luitenant
op het schip van kapitein Roobol. Zie N. N. Biogr.
Wrdnbk. VIII: 1127.
47. Melchior, geb. te Midlum, wever aldaar, data van
geb. en overl. onbekend. Later kapitein en provoost
der Watergeuzen. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI:
1012.

4S. NannesZn., Pieter, alias Mungelborl, geb. kuinre
omstreeks 1539, te Amsterdam terechtgesteld. 24Ó
1569. Onthoofd. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VIM:
1203.
49; PietersZn., Claes, gch. onbekend, terechtgesteld te
Leeuwarden in lebr. 1576. wever te Franeker. Zie
N. N. Biogr. Wrdnbk. VIII: 1254.
50. Ringers, Jonkheer Tjaard, geb. omstreeks 1512.
datum van overl. onbek. Zoon van Jhr. Edzard en
Fouwel van Holdinga, Wilco's dochter. Zie N. N.
Biogr. Wrdnbk. VI: 1171.
51. Roorda, Jonkheer Bernardus of Binnert, geb. Sncck,
datum onbekend, zoon van Jonkheer Popke, griet*
man van Idaarderadeel en Margaretha van Aernheim.
Zie N. N. Biogr. Wrdnbk.: VIII: 1271.
52. RynthiesZn., Gerocke, geb. in Friesland, terecht
gesteld te Leeuwarden, met den zwaerde, in Juli
1570. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VIII: 1280.
53. Schorm, Andries, datum van geboorte onbekend.
omstreeks 1573 te Emden terechtgesteld wegens ecu
aanslag. Oorspronkelijk geestelijke te Weststelling*
werf, later adelborst van Jan Bonga. Zie N. N.
Biogr. Wrdnhk. VI: 1231.
54. SimonsZn., Jonkheer Jan, geb. te Sneekot Leeu*
warden, datum onbekend, overl. te Keulen, 7*5*1569,
zoon van Simon Hendricks en Tiefh Jansdr. van
Auckama, huwde eerst Aats Siercksema, daarna
Ena van Arentsma Pietersdr. Schepen van Leeuwar.
den. Zie N, N. Biogr. Wrdnhk. VI: 1241.
55. Sjoerds, Wybe. Geb. te Workum, data van geb.
en overl. onbekend, broeder van Pieter Sjoerds.
Een der eerste Watergeuzen, die van Willem den
Zwijger een kaperbrief kregen. Of hij synoniem is
met Sybe Sjoerds, die op 12=7*1572 te Mcdemblik
werd opgehangen, staat niet vast, doch waar wij
zijn naam sindsdien niet meer ontmoeten, is dit
zeker niet uitgesloten.
56. Smertszn., Frederick, geb. Leeuwarden, data van
geb. en overl. onbekend. Bakker, later matroos aan
boord van het schip van Focke Abels. Zie N. N.
Biogr. Wrdnbk. IX: 1042.
57. Smit, Piet, ook genoemd Peter Smydt. gch. Harlingcn, data van geb. en overl. onbekend. Kapitein.
Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 1243.
58. Sytzama, Jonkheer Wigger van. Geb. te Franeker.
data van geh. en overl. onbekend, waarsch. zoon
van Frans van Sytzama en Kinsck van Tjaerda,
huwde met Wuck van Jellingam, weduwe van
Taecke van Mockema. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk.
VI: 1272.
59. Taeckeszn., Pier, geboren in I'riesland. terechtgesteld (geworgd) te Leeuwarden eind Sept. 1570.
Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. IX: 1105.
60. Tyallinck, Berend, trommelslager.
61. Taeckeszn., Willem, schoenmaker.
62. Vervou, Jonkheer Frederik vans tot Martcnahuis,
zoon van Jonker Raas en Ammel van Grombach
(weduwe van Jonker Jan van Egmond van Mer*
stem), geh. te Franeker 1557, hegraven Franeker
1621. Hij huwde aldaar 12*0=1585 Jel van Oosthem
Hesselsdochter, overl. Franeker 28*10*1589. Hij was
door zijn moeder een halfbroeder van den hekenden Watergeus Jhr. Albrecht van Egmond van
Merestein. Page van Van der Marck, die in zijn
armen stierf. Vaandrig in het vendel zijns broeders,
later hopman in Friesehen dienst en hofmeester
van stadhouder Willem J.odcwijk. Bevelhebber van
Delfzijl en hemden, lid van den Raad van State.
Later lid der StatcmGencraal. ambassadeur nbar
Engeland, waar hij door tien koning tot ridder
geslagen wordt. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 1303.
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63. Vervou, Jonkheer Jan van, zoon van Jonker Raas
en Ammel van Gronbach, broeder van den boven*
genoemde, en dus ook halfbroeder van Jhr.
Albrecht van Egmond van Merestein. Hij werd
waarschijnlijk in 1551 te Franeker geboren en sneu*
velde 31*10*1580 te Schartcrbrug, begraven te Franc*
ker, waar zijn grafzerk met portret nog in de kerk
ligt. Hij huwde te Ncuenhaus in Bentheim 1575 met
Anna van Mockema, datum van geb. onbekend,
overl. te Leeuwarden 1600, dochter van Hessel en
Oena van Jousma Oenesdochter. Hij kreeg in 1575
een aanstelling tot kapitein van Willem den Zwij*
ger, ging later over naar de landmacht als hop*
man over een vendel.
64. Wybrandtszn., Egbert, geb. jn Friesland, zoon van
Eelke, data van geb. en overl. onbekend. Hij komt
ook voor als Egbert van Leeuwarden, en was
broeder van den hieronder genoemden Jurrien.
Reeds in het voorjaar 1569 ontving hij als een der
eerste Watergeuzen een kaperbrief van den prins
van Oranje. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 1314
65. Jurrien Wybrantszn., geb, in Friesland, zoon van
Eelke, data van geb. en overl. onbekend, broeder
van den hierboven genoemden Egbert. Kapitein,
eveneens een der eerste Watergeuzen met kaper*
brief. Zie N. N. Biogr. Wrdnbk. VI: 1315.

Vragen en

413. Lodder. Wie weet gegevens en/of heeft bescheiden
betreffende het geslacht Lodder? Is er reeds iemand
met dezen naam bezig?
11. C. LODDER Jr., Amsterdam.
414. v. Solt Smeeman. Gezocht worden de overlijdens*
data van Willem van Solt, R.K. gedoopt te Amsterdam

(Mozcs en Aaron) 1 Juli 1764, van beroep „Kruyer".
Overleden na 16 Juni 1811, doch niet te Amsterdam
en zijne echtgenoote Cornelia Maria Smeeman, R.K.
ged. te Naarden 23 September 1765, overleden na 16
Juni 1811, doch niet te Amsterdam. Op 16 Juni 1811
huwde te Amsterdam hun zoon Bernardus van Solt
(1792—1864). Toen woonden de ouders te Amsterdam,
doch sindsdien moeten zij naar elders verhuisd zijn.
De ouders van de gezochte personen zijn: Chrïstiaan
van Solt en Maria Noltc en Bernardus Smeeman en
Beatrix van Roomen.
Mr. JOAN MULLER. Voorburg.
415. Roorda van Eysinga, Piers. Ds. Sytsc Roorda van
Eysinga en Ida Catharina Piers, (dr. van Alyda van
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Vrije
Andreae: Over de Friesche Watergeuzen in de
Fries", Ille reeks, dl. V, pag. 68.
Baerdt van Sminia: Nieuwe Naamlijst van Grietman*
nen, met nalezing hierop door Andreae.
Brenneysen: Ostfriesische Historie.
Brucherius: Oostfriesche Kroniek.
Eekhoff: Inventaris van het archief van Leeuwarden.
Franz; Ostfriesland u. d. Niederlandcn.
Gabbema: Verhaal van de stad Leeuwarden.
Haan Hettema, De: Stamboek van den Frieschen adel.
Hagedorn: Ostfricslands handel.
Harckenroth: Oostfriesche oorspronkclijkhcden.

Jahrbuch, Emder.
Klopp: Gcschichtc Ostfricslands.
Schaertzenberg: Charterboek van Friesland.
Singels: Inventaris archief Leeuwarden.
Vervou, Van: Gedenkwaardige geschriften.
Wiarda: Ostfriesische Geschichte.

JURRIAAN VAN TOLL

Antwoorden

Deze rubriek staat alleen open voor vastgcloopen onder*
zoeken. Aangezien echter de doop, trouw en begraaf*
registers van het Westelijk gedeelte van ons land zijn
geëvacueerd en niet te raadplegen, is het toegestaan
vragen te stellen naar gegevens uit de betreffende
archivalia. Terwille van het contact tusschen onze leden
is het ook geoorloofd familiegegevens uit te wisselen.
Men gelieve echter bij algemeene namen (Jansen, Van
Beek en dergelijke) de plaats of tenminste de streek
van herkomst op te geven. Correspondentie voor deze
rubriek zende men uitsluitend aan den Heer P. W.
Paludanus, Van Devcnterlaan 26, Voorburg. Bij vragen,
ter bestrijding der correspondentie 2 postzegels van
7 liz cent insluiten. Antwoorden worden door ons den
belanghebbende direct toegezonden. Men vergete vooral
niet, den berichtgever te bedanken

—

Litteratuurlijst

Dijk). Waar en wanneer werden zij geboren en/of ge*
doopt, hoe luiden de namen hunner ouders en waar en
Secr. N.V.S., Den Haagwanneer huwden zij?
Van den Bergh. Catharina Louisa van den Bergh, drvan Cornelis Jacobus en Catharina de Bruin. Zij werd
geboren 24*3*1783 en overleed 22*10*1842, waar is echter
onbekend. Zij was gehuwd, waar en wanneer? met ds.
Joannes Abraham de Hollander. Gedoopt Leiden 25*9*
1785, overleden Breda, 27*1*1862. Wie kan haar kwartie*
ren t/m grootouders verschaffen?
Secr. N.V.S., Den Haag.
Mr. JOAN MULLER, Voorburg.
416. Hortensius. Op 29 Mei 1785 zijn getrouwd te
Naarden; Michiel Hortensius j.m. van Jaarsveld en
Barta Boef, j.d. van Lange Ruige Weide. Wie kan
inlichtingen geven over plaats en datum van geboorte
en overlijden van Michiel Hortensius?
D. BROUWER, Enkhuizen-417. Rongen Ummels. Gaarne ontving ik ter registree
ring alle sibbekundige gegevens omtrent de geslachten:
Rongen en Ummels (Emmels, Immels) uit Zuid*Limburg.
voornamelijk Gemeente Bunde en omstreken. Ook wil
ik mijn gegevens ruilen.
M. D. KILSDONK', Amsterdam.
418. Spiering. Op 25*5*1765 huwen te Brak el Gerrit
Spiering, geb. te Brakel 3*7*1735, zoon van Cornelis
Spiering en Kuyntjc Hermse Valkhof, en Berbera Blom.
geboren te Her wijnen 5*4*1739, dochter van Lammert
Blom en Jantje Balling (geb. te Brakel 29*10*1702). Nfl'
dere gegevens gevraagd over ouders en grootouders.
Op 9*3*1804 geboren te Herwijncn Gerarda Kraft, dochter
van Willem Kraft en Elisabeth Spiering, geboren te
Herwijncn 8*12*1778, dochter van Gerrit Spiering en
Berbera Blom. Nadere gegevens gevraagd over Willem
Kraft en diens voorouders.
Venmans, Vermeer, v. Hoof, Fiers, v. d. Breugcl, v.
Antwerpen, v. Es, Hoevenaars, Emmen, Kraft, Spiering.

Blom, Balling. Valkhof v.
Verhagen, Wittens, Roti.
Gaarne zou ik in contact

d. Burg, Hooyen, I.iebregts,

komen met belangstellenden
ter uitwisseling van gegevens.
Huiler. Op 19.7.1821 overleed te Veere Jacob Kuiler,
oud 64 jaar, geb. te Hogerdaal (?) (of Stcggerden) Prov.
Friesland, zoon van Christoffel Kuiler (geb. te Blomberg
Duitschland) en Sophia Bosch (geb. te Meurs). Aan.
vullende gegevens gevraagd, vooral over Jacob Kuiler
en diens voorgeslacht.

VENMANS, Utrecht.
419. Kouwenhoven, (Couwenhoven) Couwenhove, Kauem

howen). Ich suche Angabcn
Niederliind. Geschlecht, vor

über dieses taufgesinnte
allem aus Haarlem und
Amsterdam, besonders über seinc aus Danzig nach
Holland zurückgewanderten Zwcige. Ich bin gerne
bcreit, über die Danziger Zweige Auskunft zu gebcn.
Dr. K. KAUWENHOWEN, Göttingcn.
Pos.
420.
Wie bezit gegevens over de familie Pos uit
Oud.Loosdrecht. In mijn kwartierstaat komt voor Rut
Elbersen Pos, geh. 23.3.1749 te Oud.Loosdrecht met
Zijtjc Aris de Liefde, geb. 16.5.1728 te Oud.Loosdrecht.
S. POS, Amsterdam.
421. Schweinsberg. Ik zou gaarne in contact treden met
belangstellenden die gegevens over dit geslacht bezitten.
J. SCHWEINSBERG, Lüttringshausen.
422. v. Duyn. Ik bezit gegevens betreffende het ge.
slacht Van Duyn uit Noordwijk vanaf pl.m. 1640. Be>
'angstellenden kunnen zich wenden tot
J. v. DUYN, Blokzijl.
423. Van der Plaats (Utrecht), Burggraaf (Amsterdam).
Gaarne zou ik in contact komen met sibbezoekers,
die interesse hebben voor bovengenoemde geslachten.
R. J. v. d. PLAATS, Utrecht.
424. Remmers, Saaf. Wie kan mij nadere gegevens
verstrekken over Maretjc Melchers.Remmers, geb. te ?
omstreeks 1777, overl. te Edam 14.5.1812, gehuwd te
Edam 12.6.1803 met Gerrit Saaf, geb. te Edam 18.6.1777,
overl. Edam 9.4.1826.
P. SAAF, Amsterdam.
425. Muntjewerf, Kist, Klomp. Waar werd Gerrit
Muntjewerf geboren en wie waren zijn ouders? Hij over.
leed op 21.12.1756 te Barsingcrhorn nadat hij aldaar ge.
durende 25 1/a jaar schoolmeester en voorzanger was
geweest. (Zie zijn grafsteen in de N.H. Kerk). Hij was
gehuwd met Aagje Cornelis Hoogland (overl. 1.1.1712)
te Barsingcrhorn).
Jacob Jaspers Kist huwde te Medemblik op 15.8.1770
met Elbrcgt Pieters (de Vries) ook genaamd Elbrecht
Goedhart. Waar is deze vrouw geboren en wie waren
baar ouders?
Jan Klomp, landbouwer, geboren 10.11.1827 te Loenen
(Gld.) als zoon van Albert Klomp en Cornelis Gerritse
Van Beek. Wat is van deze ouders bekend? Waar en
Wanneer overleden zij?
P. KUIPER, Den Haag.
426. Knijf(f). Hermanus Knijff is ondertrouwd te Den
Haag op 2.10.1757 met Antonctta Schollekens. Waar is
Hermanus geboren, getrouwd en overleden? Wie waren
zijn ouders?

J. v. STRAATEN, Deventer.
427. Stratingh, Cleveringa, Stenhuis, Muntinghe, Bos en

Pabus.

Wie kan mij omtrent deze geslachten

inlichtingen verstrekken. Zij komen onder mijn
vaderen voor omstreeks de jaren 1680—1820 en

nadere
voor.
waren

destijds allen woonachtig in het Noorden en Noordoosten
van de Prov. Groningen en in de stad Groningen.
Onder hen bevinden zich apothekers, predikanten en
boeren.
L. .1. MOESKER, Winschoten.

428. Hoorens. leder, die bij zijn onderzoekingen
naam Hoorens tegenkomt, gelieve zich met mij in

de
ver*

binding te willen stellen. Verder gegevens gevraagd
omtrent alle geslachten die uit Susteren (L.) afkomstig
zijn.
Fourestierlanous. (Ook wel Le Foresticr de la Noë
La Noue*La Nous. Wie kan mij gegevens over deze

—

familie

verschaffen.

V. H. W. Hoorens, Maastricht.

429. Stroink. Allen, die gegevens omtrent dit geslacht
bezitten, worden verzocht zich in verbinding te stellen
met:
G. STROINK, Bilthoven.
430. Hoogendijk in verband met de Ambaehtshecrlijk*
heid Oud» en NieuwCleyburgh. In mijn bezit is een
„Continuatie Octroij tot remissie van verpondingh voor
de polder Nicuw*Cleyburgh" van 12 Mei 1769 op een
dubbel vel groot folio perkament met het uithangend
grootzegel van de
Staaten van Holland ende West*
vriesland" in roode was (geschonden).
Eigenaar van de polder, tevens Ambachtsheerlijkheid
Nieuw*Clcyburgh" was toenmaals Adrianus Hoogendijk,
keetmeester, leenman en hcemraad van Voorne, toen*
maals wonende te Brielle.
Vraag: Wie oefent momenteel de Ambachtshccrlijke
Rechten uit.
Over Ambachtsheerlijkheid en hun Rechten kan ik o.m.
verwijzen naar mijn artikel in het maandblad
Ons
Eigen volk" )uitg. de Amstcrdamsche Periodieke Pers)
getiteld
De Vereeniging van De Wet van de Klap*
bank" (een en ander over Ambachtshecrlijkhcden), jrg.
1943, blz. 197*201; geïli.
Dr. H. KITS NIEUWENKAMP, Doorn.
Fonteyne of Fontijne en Fonteine; wie helpt mij aan
het voorgeslacht in rechte, mannelijke, opgaande linie
van: Nicolaas (Leendertsz.) Fonteyne, geb. te Zonne*
inaire (Zeel.) in 1763, ..hocvenier ', overl. NoordgouA'e
5 Febr. 1819. Zijn nageslacht is mij volledig bekend. Bij
interesse gaarne tot uitwisseling van gegevens bereid.
Denkelijk was hij geboortig van Dreischor, of althans
zijn vader Leendert.
Dr. H. KITS NIEUWENKAMP, Doorn.
De Olde. Hoe luidt het voorgeslacht van: Jan Mattheus
de Olde, geb. omstr. 1695 verm. te Meppel, mr. brood*
bakker te Hasselt in de Hoogstraat (Overijsel), huwde
Helena Noot of Noest eveneens omstr. 1695 geb. te
Meppel óf te Hasselt. Meerdere gegevens (jonger)
de
Olde" of
de Oude" bekend; tot uitwisseling bereid.
Dr. H. KITS NIEUWENKAMP, Doorn.

Kits. Hoe is het voorgeslacht

van: Arie Rijksz. Kits,
geb. omstr. 1685, woonde bij zijn lc en 2e huw. te Vee*
nendaal, landbouwer in de Rhenensche venen. Vele ge*
gevens, vrijwel complete genealogie bekend; tot uitwis*
seling bereid. Mogelijk dat Kits en Kets (beiden uit het
Geldcrsche) één is. Misschien komt deze familie van
de Veluwczoom, Dieren of Velp, enz., wellicht ook uit
Ede. Mijn onderzoek is voorloopig vastgeloopen.
Dr. H. KITS NIEUWENKAMP, Doorn.
Troost. Mede gezocht voor mijn kwartierstaat het voor*
geslacht van: Cornelia Troost, geb. te Almelo in of
omstr. 1755, overl. te Amsterdam.
Dr. H. KITS NIEUWENKAMP, Doorn.

(H)OL(T)S(Z)APPEL. Wie kan mij inlichten voor de
kwartierstaat van mijn kinderen over Ds. Johan Hen*
drik (H)ol(t)s(z)appei, ged. te
den
predikant te
Wissekerke (Zeel.), overl. ald. 6 Oct. 1802, huwde te
den
Adriana Margaretha Maas, geb. Gorcum
31 Oct. 1753 óf 1769.
Dr. H. KITS NIEUWENKAMP, Doorn.
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Van Waveren. Wie kan mij helpen aan het wapen en
genealogische gegevens van het Hillegomsehe bollen.
kweekersgeslacht Van Waveren? O.m. geparenteerd aan
Reeman, Heineken, (Kits) Nieuwenkamp, terwijl tevens
de tak Kits van Waveren voorkomt?
Dr. H. KITS NIEUWENKAMP, Doorn.
431. Visser. Geslacht Visser (eiland Vlieland). Wil
iedereen, die gegevens betreffende dit geslacht heeft,
zich met mij in verbinding stellen?
Wie heeft voor mij ter lezing ..Sibbe" jaargangen 1 tot
en met 3?
R. N. VISSER. Dordrecht.
432. Franke. Gerrit Dirk. geboren pl.m. 1808, gehuwd
met Albarta Johanna Helderman (geb. pl.m. 1808).
Waar en wanneer geboren en wie waren de ouders?
Gaarne mededeeling aan
W. MUUSSE, Maastricht.
433. Mijnarends. Wie heelt gegevens over het geslacht:
Mein.Ahrends?
Mijnarends
.1. W. MIJNARENDS, Amsterdam W.
Wildeman, getr. te Utrecht,
Gerritje
434. Wildeman.
6 Februari 1754, met Isaac van Goudoever. Zij is over.
leden te Utrecht 23.9.1776. Gevraagd: doop, ouders, enz.
Van Goudoever. Jacobus van Goudoever, getrouwd te
Utrecht 25.5.1711 met Teuntje van Socstbergcn; hij is
overleden te Utrecht 20.1.1767. Gevraagd: doop, ouders,
enz. De gegevens uit de Wapenheraut 1907 en Ned.
Leeuw 1929 zijn mij bekend.
11. W. ZELLE, Amsterdam Z.
435. Van Hooff. Alle gegevens betreffende dit geslacht
worden gaarne ingewacht door:
C. F. A. VAN HOOFF, Den Haag.
436. Ter Linden. Adam Johannes ter Linden, van beroep
kuiper, huwde 15 Januari 1792 te Nijmegen met Sibylla
Caspers en overleed aldaar op 19 April 1834. Waar en
wanneer werd hij geboren? Zijn Vrouw blijkt niet in
Nijmegen gestorven te zijn, waar dan wel? En waar en
wanneer werd zij geboren? Wie waren haar ouders? Van
het geslacht Ter Linden moet een stamboom bestaan.
Wie kan mij hier over inlichten
Hubner. Johanna Maria Hubner werd 8 December 1832
te Westerhoven geboren. Haar ouders waren Johannes
Hubner, van beroep sergeant, en Johanna Schuurman.
Alle verdere gegevens ontbreken, daar in Westerhoven
niets van hun huwelijk noch van hun vertrek bekend is.
Wie kan mij inlichten?
W. F. MONNÉ, Arnhem.
437. Wie kan mij helpen aan den geboorte., huwelijks,
en sterfdatum van Franciscus Norbertus van de Velde,
en zijne echtgerioote Joanna Clara Roseyt, alsmede aan
hetzelfde van Jozef Petrus Marlier en diens echtgenoote
Jeanne ISaele. J. I. Marlier werd geboren te Brugge en
overleed aldaar op 6.8.1867. Zijn ouders heetten Valen.
tinus Marlier en Isabclla Feijs. Alle gegevens betreffende
Vlaamsche Van de Veldc's worden welkom geheeten
door
M. A. F. v. d. VELDE, Hilversum.
438. Walhout. In welke gemeenten kwam of komt de
naam Walhout voor? ledereen, die gegevens betreffende
dit geslacht heeft, wordt vriendelijk verzocht zich met
A. WALHOUT, Delft.
mij in verbinding te stellen.
439. Blijkens overlijdensacte d.d. 20=7.1820 werd Jacob
Kuiler, oud 64 jaar (overleden Veere) geboren te Hoger,
daal in Friesland. De Rijksarchivaris bericht, dat Hoger,
daal in Friesland onbekend is. Een familieaanteckening
zegt, dat Jacob Kuiler geboren is pl.m. 1757 in Steg.
gerda (Fr.) als zoon van den uit Blomberg (Dld.) ge.
komen Christoffcl Kuiler, en de uit Meurs (Dld.) ge
komen Sophia Bos. Hieruit zijn te Steggerda tusschen
1753 en 1761 vijf kinderen geboren, doch geen Jacob.
Wie kan mij helpen aan de oplossing van dit raadsel
en aan gegevens omtrent de Duitsche afstamming?
L. A. W. C. VKNMANS. Utrecht.

—
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440. Ten Bruggencate, Ter Brake, Bruins, Hagedoorn.
Gerrït ten Hru^eneatc huwde 2\ Juni 1767 te Almelo
met Geertruide ter Brake. Wie waren de ouders van
Gerrit?
Vader van Geertuide was: Gerrit
ter
Brake, gehuwd met Gcesken ten Bruggencate in Almelo
21 Juni 1767. Wie waren de wederzijdsche ouders? Get*
rit Bruins, gedoopt te Almelo 3*ll = 1754, zoon van Jurgen
Bruins, wie was de moeder? Wie kan mij helpen aan
de ouders van Anna*Maric Hagedoorn, te Almelo ges
huwd 29*44779 met Gerrit Bruins. Allen, die deze
namen tegenkomen of er gegevens over hebben, wordenverzicht zich met mij in verbinding te stellen.
G. I'KOST, Amsterdam,/--441. Pels. Wie kan mij mededeelen wanneer Cornelis
Adriaansz Pels werd geboren en waar (licemster ot d*
Kijp?). Gehuwd 27 Juli 1770 te Huizen N.H. met Anna
Gorter, beiden overleden te Huizen. Willen degenen, die
den naam Pels (uit omgeving Becmètcr) in hun kwartier*
staat tegenkomen, zich met mij in verbinding stellen.
G. I'KOST, Amsterdam^-

Sibbekundige adreslijst
Sinds de samenstelling van onze sibbekundige
adreslijst zijn hierin verschillende wijzigingen
gekomen.
Vervallen zijn de adressen van:
F. Kragt Hzn., Holdkestraat 35, Nijkerk
D. Hettema, Menno van Coehoornstraat 3,
Leeuwarden
F. R. Elema, Elemaheerd Haren (G)
,1. Verzijl, van Hasseltkade 7, Maastricht
J. H. W. Damen, Blauwkapelscheweg 20, De

Bildt

Dr. Vente, Sophiastraat 12a, Zwolle
F. J. Herman, Pastoorstraat 17, Amersfoort.
H. P. J. de Jong, 't Stort Zuid 28, Amersfoort
Nieuwe adressen:
E. J. H. in 't Velt, Prunellalaan 65, Arnhem
M. E. Kleyn, Koninginnestraat 27, Dordrecht
J. A. Reesink, Daalhuizerweg 2, Velp
G. W. Nanninga, J. A. Feithstraat 13a, Gro«
ningen.
H. Machielsen, Jacob Marisstraat 65, Amster*
dam (W.)

A dreswijzigingen:
C. Roodenburg, Van Eedenstraat 9, Haarlem
H. M. van Stoppelenburg, Dam 6, Middelburg
Herbert Rühl, Postfach 105 Mühlheim/Ruhr
Dr. L. van Oudenhove, Terhulpenweg 200,
Brussel
Wij verzoeken onzen lezers deze veranderingen
ook in hun exemplaar van de adreslijst aan
te brengen. Het voorkomt onnoodig corres*
pondentie.
C. F. A. VAN HOOI'I-

Een zeldzaam fraaie
vensterversiering
GLASMEDAILLON
MET UW FAMILIE-WAPEN
Iseen

Uitgevoerd door:

HERALDISCH ATELIER DAMSTRA
TE GROENEKAN (U.)

Voor wapenschilder- en graveerwerh
net oudste en beste adres in
Nederland.

Wat hebben onze Voorvaderen in Oostland tot stand

ge-

bracht? Welken invloed ondergingenkunst en architectuur?
Hierover deeltProf. Dr. E. Keyser in zijn boekje

De Nederlanden en het Weichselland
zeer veel belangwekkends mede.

Dr. A. Eijdt geeft in zijn boek

Prijs f i .90 gebonden.

De Sibben een algemeene en uitgebreide inleiding
op het gebied van Sibbekunde. Behalve op vele practische
gegevens, gaat hij dieper in op den ideëelen achtergrond.

Bestellingen

te richten

aan Uw boekhandelaar of aan
N.V. Uitgeversmaatschappij A. Rutgers

— Naarden

Stammen uw voorouders uit Duitschland?
Hulp bij Sibbekundig onderzoek - Onderzoek van stamreeksen
en kwartierstaten - Samenstellen van familiegeschiedenissen Inlichtingen uit alle kerkboeken en archieven
Speciaal onderzoekingsterrein en regelmatige onderzoekingsreizen door West-, Noord- en Middenduitschland.

Spreekuur

voor

Nederland:
1 September van 14-17 uur, en verder iederen 1 sten Vrijdag
van de maand van 14-17 uur bij het N.V.S., Willemstraat 47,
Den Haag

HERBERT RÜHL, SIPPENFORSCHER (RSH), MULHEIM/RUHR, POSTFACH 105

ZIE OOK DE ANNONCES OP DE

ACHTERZIJDE VAN

DEN OMSLAG

DE GEZAGHEBBERS DER O. I. COMPAGNIE
OP HARE BUITEN COMPTOIREN IN AZIË
door W. Wijnaendts van Resandt

-

Bvo. 300 blz.

met

register en kaart, f9

Wij allen weten, dat de 0.1.-Comp. vroeger handel dreef in alle streken van Azië en daar
bezittingen en kantoren had; namen als Ceylon en Malacca b.v. zijn ons daardoor niet onbekend; maar weten wij iets over Coromandel, Bengalen. Malabar. Soeratte en andere landstreken, waar ruim 150 jaren lang
voor sommigen zelfs tot 1825
onze Nederlandsche
vlag woei? Kennen wij de namen van al die grondvesters van ons gezag daar wel? Bovengenoemd boek noemt de gezaghebbers van de 0.1.-Comp. in al deze voor ons verloren gegane
gebieden en geeft over hen uitvoerige biographische en genealogische gegevens. Een waar naslawerk voor allen, die over families in ons Indië van die dagen meer willen weten.

—

—

-

UITGEVERIJ LIEBAERT STADHOUDERSKADE 40
Ook in den boekhandel verkrijgbaar.

Tel. 98727

NED. ARCHIEF V. GENEALOGIE
EN HERALDIEK, 24 afleveringen
met vele illustraties en naamregisters;

"
"

WIF
UIL

(Thür) Wappenbuch.

Giro 410231

kan mij helpen aan

„m*t"

Hessisches Geschlechterbuch;

Hessisches, Schesisches en Mühlhauser

- AMSTERDAM

al of
niet ingebonden, of het losse
jaargang

i.

nummer 3 van jaargang
Ing.

MELCHIOR, HOEVELAKEN

I.

G.W.J.M. Raymakers

Veemarkt 22b, Breda.
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