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Klokken zonder opschrift.

Friens. De klok aldaar bevat niets dan eenige krassen,
die noch letters noch cijfers zijn.
Volgens opgave van Dr. J. A. Bruins.
Hennaard. De klok aldaar heeft geen opschrift.
Volgens bericht van Ds. P . Zondervan te LJtens, d.d.
12 Sept. '90.
Beetgum. Kleine klok. Zij heeft geen opschrift, en is
van ouden vorm.
Volgens opgave van den Heer R. ]ST. de Haas.
Wier. Volgens mededeeling
heeft deze klok geen opschrift.

van H.H. kerkvoogden

Lijons. Op de klok aldaar staat geen opschrift, geen
wapen of iets anders.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 8 Aug. '89,
get. J. P. Meijer.
Opeinde bij Drachten. (Zie Vrije Fries X V I , blz. 145.)
Volgens schrijven van D. J. Douma te Opeinde, d.d. 13
Aug. 1888, is op de klokken aldaar, die in een klokhuis
hangen, niets bijzonders te vinden.
Schettens. Op de klok aldaar is hoegenaamd geene
inscriptie of versiering.
Volgens opgave van den kerkvoogd F . D. de Jong.
Nijawier. De klok aldaar heeft geene inscriptie.
Volgens opgave van J. van der W a l , d.d. 18 Oct. '90.
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Op de tentoonstelling in 1888 te 's Gravenhage was eene klok
gebracht door den Heer Fritsen te Aarle-Rixtel, zonder eenig opschrift of versiering:. Zij kwam uit Jfoltum , en werd geacht uit
het jaar 1200 te zijn.
Katingen (Sl.-Holstein.) Daar is eene van de twee klokken oud,
zonder teeken , en heeft de afmetingen 0,63 ; 0,56 ; 0.54.
R. Haupt, Die bau und Kunstdenkmaler der provinz SchleswigHolstein. Kiel, Ernst Homann 1886. Zweite bis Vierte Lieferung.
Trebbus in Brandenburg. Daar zijn drie oude klokken zonder
opschriften.
R. Rergau, Inventar der bau und Kunstdenkmaler in der provinz ' Brandenburg. Berlin 1885. S. 759.
Sleinh'ófel in Brandenburg. Er zijn twee klokken zonder opschriften , met afgietsels van medaillen.
R. Bergau, a. w. s. 736.
Wilkendorf in Brandenburg. Er zijn twee klokken zonder opschriften. De kleinste heeft bandversiering aan den bovenrand.
R. Bergau , a. w. s. 780.
Dedelow in Brandenburg. Kleine klok van zeer slanken vorm
zonder opschrift, met medaillen.
Weifenlwrg in Brandenburg.
R. Bergau, a. w. s. 776.

De derde klok zonder opschrift.

Æö'rz in Brandenburg. Kleine klok , van zeer slanken vorm,
zonder opschrift, met afgietsels van medaillen en kruisen.
R. Bergau, a. w. s. 531.
Göschwüz (Sach. Weim. Eisenach). Tweede klok zonder opschrift.
Dr. P. Lehfeldt. Bau u. Kunstdenkmàler Thueringens I. S. 54.
Graitschen (Sach. Weim.
de oudste , heeft den vorm
versiering. Zij heeft aan twee
als een erwt.
Dr. P. Lehfeldt a. w. I.
beelding: voorkomt.

Eisenach.) De derde klok aldaar,
van een koe-bel, zonder opschrift of
zijden gegotene galmgaten, zoo groot
S. 63 en 64 , waar tevens eene af-
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Nenmdorf (Sach. Weim. Eisenach). De tweede klok is zonder
opschrift of jaartal. De kerk is Romaansch.
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I. s. 190.
Lóberschutz (Sach. Weim. Eisenach). De eerste klok bevat
medaillons , waarin bloemen , een adelaar en een vroeg-gothisch
Crucifix.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 179.
Jena. Stadskerk. De tweede klok heeft geen opschrift, maar
tusschen strik-ornamenten , medaillons van onderscheidene grootte ,
waarop in slechten afdruk , in Romaansche vormen , voorkomen
de gekruisigde , tusschen Maria en Johannes , Christus in zittende
houding , Maria met het kind , Nicolaus en de teekenen der Evangelisten.
Dr. P. Lehfeldt a. w. I. s. 102.
Seefelden. (Kreis Konstanz.) De tweede klok is zeer klein, zonder
jaartal of opschrift.
Kraus Baden I. s. 584.
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Klokken, -waarvan geen jaartal blijkt
uit het opschrift.

Verbeteringen van de Vrije Fries XVI, blz. 147.
Onder Sexbierum moet de vertaling van het opschrift
zijn »ben ik U Sexbierum! tot een verheven klinkend
sieraad". Het woord grandisono bleef bij ongeluk onvertaald.
Vrije Fries XVI, blz. 148.
Kortezioaag. De letters, a ve a m b M, daar op eene
der klokken voorkomende, en door mij verklaard als ave
arnata mater beata Maria, verklaart Dr. Ebner, in zijne
vriendelijke bespreking mijner studie in de Beilage zur
Augsburger Postzeitung , no. 24, d.d. 30 Juni 1886, eenvoudig als Ave Maria. ZEd. is van oordeel, dat de B
een R is; dat de M eene verbinding zal zijn van i en a ;
en dat a en m in het model misplaatst zijn, daar de m
voor de a had behooren te staan. Zoo verkrijgt ZEd.
a ve m a r i a. Ingenieus, ik erken dat. Maar ook
waar ? Ik betwijfel dit ernstig, èn met het oog op wat
duidelijk op de klok staat, èn met het oog op de mijns
inziens niet geoorloofde verandering en verplaatsing, die
Dr. Ebner hier de letters doet ondergaan. Er is hier toch
klaarblijkelijk geen fout door den gieter begaan, zooals
wel elders eens geschied is. De klok is met zorg gegoten,
gelijk ook blijkt uit de groote figuur en alle lettervormen,
die er op voorkomen, en waarvan ik eene afbeelding gegeven heb, Yrije Fries X Y I , plaat I , fig. 2.
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Moest ik Dr. Ebner wellicht toegeven, dat de b een r
is, en de m aan het einde eene Vereeniging van i en a,
tegen de verplaatsing van a en m blijf ik groot bezwaar
koesteren. In plaats van a ve Maria zou ik dan liever
nog lezen a ve a(mata) Maria.
Overigens deel ik mede, dat Dr. Ebner deze lettervormen
telt tot de 12de eeuw. De klok zou dan van dien tijd zijn.
Hiaure. Aldaar is de groote klok al voor eenige jaren
verkocht. De kleine klok heeft in gothische letters tot
opschrift: » mei ommi tei dei memento " , d. i. zonder verkorting mei omni tempori dei memento, of in onze taal:
Gij moet altijd mij aan mijn God herinneren.
Volgens opgave van den Heer T. R. Beetsma, d.d. 12
Juli 1890.
Britsum. Kleine klok. De kleinste torenklok is van
ouden datum. Het jaar wanneer deze gegoten is, wordt
niet vermeld. Aan de eene zijde is ze versierd met het
beeld van den II. Bartholomeus, en aan de tegenoverstaande
zijde prijkt ze met het beeld van de H. Maria, hebbende
het kindeken Jezus op den arm. Boven heeft deze klok
een randschrift in het latijn.
Leeuw. Cour. 25 Sept. '89, volgens den Heer A. Jongbloed.
Jelsum. De kleinste klok aldaar heeft geen opschrift,
maar slechts twee figuren, waarvan het kleinste wellicht
een zandlooper moet voorstellen, en het andere, door invloed van weer en wind grootendeels uitgevreten en uitgeroest, misschien het overblijfsel is van eene voorstelling
van Maria met het kind. Zulk eene voorstelling komt
althans ook voor op de klok van Woltersum, die vroeger
te Groningen hing. Zie plaat I , fig. 1 en 2 , en Vrije
Fries X V I , blz. 192.
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Volgens vriendelijke opgave van den Heer van Wageningen thoe Decama.
Schülaard. In oude gothische lettervormen: X Vane tiet
bequame maria hit mien name, ave maria. 1)
Volgens afneming door Ds. J. J. Keizer te Mantgum,
d.d. 26 Juni 1890.
Greonterp.

)^j( Dum

Trahor

Audite «4« Voco

Vos

a d . . . 2)
Volgens vriendelijke opgave van Ds. "W. H. J. Harders,
d.d. 17 Sept. 1888.
Compagnie

onder

Hoornsterzwaag.

Op

de kleine klok

staat i)Petit et Pritsen me fuderunt."
Volgens opgave van Bote Westerkamp.
Woordscharwoude. »Salvator is mijn naem , mijn geluijt is voor
Godt bequaem , de levende roep ik , de doode oveiiu ik , Antonius
de, Borch me fecit."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Alkmaar.
Tot 1684 hing daar in den loren van het waaggebouw (Heilige Geesthuis) een klokje van 205 ponden, afkomstig uit
de abtdij te Egmond, waarop stond »Maria vocor".
Bruinvis a, w. , blz. 16 en 17.
Keulen.

Daar staat op eene klok :
»Ist es kein gantzes, so ist es ein halbes ,
Mich had gegossen Hans Diderick Kalbes.
Nav. IlI , bijblad LXII en II , 281 , bijblad IlI , XXV , XLIV.
Er flirt.

Zekere klok daar heeft het opschrift:

1) Maria was, volgens het Beneficiaalboek, de patrones te Schillaard. Hoewel op deze klok geen jaartal staat, zal zij behooren tot
den tijd ongeveer van die van Boijl, d. i. het laatst der 14de eeuw.
2) Misschien moet het teeken des kruisses achter ad gelezen worden,
zoodat het opschrift beteekent „als ik geluid wordt hoort! Ik roep
U tot het kruis , of tot Christus den gekruisigde."' Zie Vrije Fries
XVI, blz. 161 en 171.
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Die grosse Susanna treibt den Teuftel von danna". I)
Nav. t. a p.
Jutphaas.
»Jezus Maria is mynen naam ,
Mjn geluyd is voor Gode bekwaam ,
De levende roepe ik en de doode beschreye ik."
Nav. H l , bijbl. CLXVIII.
Loosdreckt.
'k Werd van zes duizend pond , door 't Fransch geboeft tot
(gruis ,
'k Weeg zestien honderd nu, en dien op nieuw Gods huis."
Nav. VII, 34.
fFeida. St. Peterskirche. De middelste klok heeft twee vrouwenbeelden Maria en Eva,
Kuno Walther. Das alle Weida, s. 25.
Newport in Essex. Derde klok in Earls Colne toren :
»In multis annis resonet campana Johannis." 2)
Nav. I l I , bijblad XXV.
St. Truien. In de abtdij aldaar was eene klok met het opschrift : »Vox mea , vox grata , cibaria dico parata". (Mijn geluid
is een liefelijk geluid , ik kondig aan dat de spijzen gereed zijn).
Deze klok werd geluid als men ging eten.
Mem. van Sicco van Goslinga . volgens opgave van Dr. G. M.
Slothouwer.
Brandenburg. Behalve twee kleine , zonder eenige versiering
zijn er drie merkwaardige klokken ; twee uit de zeventiende eeuw
(zie daar !) en eene , die volgt, 0,75 hoog en 0,92 M. breed , met
ronden vorm , en het opschrift in gothische Majuskels :
»dum traor audite voco vos ad sacra venite".
R. Bergau , a. w. s. 226.
Zie Vrije Fries , p. 161 , noot 5.
Homae. 3)
Tertia campana , quae pulsatur pro audiloribus Rotae. 4)
V) Zie echter Vrije Fries XVI, blz. 196.
2) De Johannes-klok klinke jarenlang!
3) Te Rome.
4) De derde klok , die geluid wordt voor de rechters van de Rota
De Rota is het gerechtshof van appèl in rechtszaken voor de Europeesche Catholieke Staten, ingesteld door Paus Johannes XXII in 1326.
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»Nomine Dominico Patris , prolisque Spirati
Ordine tertiam Petri primae succedere noscant,
Per dies paucos quotquot sub nomiine dicto ,
Sanctam Ecclesiam colunt in agmine trino." Amen. 1)
Roccha bij Sallengre II , p. 1270.
Brandenburg. 1. De »sevenklok", van ronden Romaanschen
vorm, onder breed 0,79 M. , heeft aan den hals in verkeerd
staande , zeer versierde Majuskels , het opschrift :
»0 Rex Glorie veni c. p." 2)
en op de klok eene 0,28 lange, rijk versierde A.
2. Eene kleine , niet gebruikte, klok, breed 0,46 M. , heeft
aan den hals het opschrift: »dominus in nomine tuo salvum me
fac." 3)
R. Bergau, a. w. s. 249.
Dedelow in Brandenburg. Eene der klokken heeft in gotische
minuskels het opschrift :
»0 rex glorie, veni cum pace , ave maria" en dan kleine
relief-beeldjes. 4)
R. Bergau , a. w. s. 313.
1) De door den heerlijken naam van Vader en Zoon bezielden mogen
weten, dat de in rang derde klok van de Pieterskerk op de eerste
volgt gedurende de weinige dagen, zoolang zij, onder genoemden
naam , de heilige Kerk eeren in drievoudige orde. Amen.
2) O! koning der eere kom met vrede. Dit opschrift komt zóó
nog voor te Illmersdorf in 1434, Fredersdorf 1474 ,.Drahnsdorf 1479,
Gielsdorf 1517, allen plaatsen in Brandenburg, zie R. Bergau, a. w.
s. 419, 353, 320, 376; voorts te Bermatingen in 1429 en te Ehringen, beiden plaatsen in Kreis-Konstantz. Zie Dr. Kraus, die Kunstdenkmaler des Grossherzogthums Baden I. s. 487 en 670. Zie Vrije
Fries XVI, blz. 160.
De klok te Birdaard van 1638 hoeft „Christus den Koninck kome
in vrede enz." , zie beneden op 1638.
3) Heer ! behoud mij in Uwen naam !
4) Elders komt het opschrift „o rex glorie veni cum pace" met de
volgende toevoegingen voor:
a. Bij klokken zonder jaartal te :
Linthe in Brandenburg met Amen achteraan. R. Bergau . s. 499.
Het opschrift in in gotische minuskels.
Frankfort a. d. Oder met „Hilf Maria in Gottes namen. Amen."
De klok weegt 32 ctn. Bergau , s. 347.
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GrÜHOw in Brandenburg. Eene klok met het opschrift in gotische minuskels :
»0 rex glorie xpc veni cum pace." 1)
R. Bergau , a. w. s. 396.
Ober Elsass, met „osanna, signum, salutis on (?)" Dr.
Kraus, a. w. s. 222.
Weniqenjena. (Sachs. Weim. Eisenach). 2de klok: „O f Bex glorie
veni cum pace Maria S I L S •]•." Voorts kleine medaillons met
wapen en de teekenen der Evangelisten.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 223.
Jenalöbnitz. (Sachs. Weim. Eisenach,) Tweede klok: Zie het opschrift
in afbeelding bij Dr. Lehfeldt, a. w. I. s. 159; volgens hem beteekent het: „O re(x) g(loriae) v(eni) c(um) jure (et) pace."
b. Bij klokken uit de volgende jaren:
Sulzmatt, Ober Elsass, dus: „anno domini MCCCLXVII kalendo
(sic!) maius (sic!) fusa fait hec campana. osanna in excelsis. o rex
glorie veni cum pace." Dr. Kraus a. w. s. 626 u. 627.
Jena. Stadskerk. Eerste klok : „Anno domini milesimo quadrgesimo
quinto decimo f o rex glorie veni cum pace amen." De klok bevat
boven- en onderlijnen , die. zieh-zach loopen en in leliën eindigen ,
waarin nog figuren voorkomen, met schrift in oude onduidelijke majuskels. Voorts komen er op voor Maria, Christus aan het kruis,
Johannes , de Lucas-stier , de Johannes-adelaar , Nicolaus , de Mattheus-Engel, de Marcus-leeuw , Paulus , Petrus , Catharina , Barbara
en tweemaal Michael en Georg. Zij is in doorsnede 134 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w, I. s. 102.
Riedebeck in Brandenburg', dus: „O rex glorie veni cum pace in
nomine domne (zeker domini) osan en (zeker in) excelsis. MCCCCLII1
jar." In gotische minuskels. R. Bergau, a. w. s. 638.
Werenzhain in Brandenburg, dus: „O rex glorie veni cum pace.
sancte nicolae ora pro nobis.'' De klok is van 1462. Bergau, s. 775.
Zie voorts Vrije Fries XVI, blz. 160, 165 , 170, 178 , 189.
1) O ! koning der eere , Christus ! kom met vrede. Dit opschrift
kwam zóó voor op eene der vroegere klokken te Brandenburg in do
St. Katharina-kerk en te Brachwitz in 1482 , en komt nog voor op
eene klok uit de 14de eeuw te Oelenberg in Ober Elsass (Dr. Kraus,
Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen I I , s. 714), te Bornau ,
Schultzendorf, Weissensee in 1474, Kletzke 1476, Schlalach 1482,
Daldorf 1484 , Werbig , allen plaatsen in Brandenburg, zie R. Bergau,
a. w. s. 260, 186, 172, 695, 771 , 437, 687, 313 en 773.
Voorts komt dit opschrift voor te Pakens , in Jeverland, in 1455.
Zie Bericht ü. die Thätigk d. Old. Landesvereines f. Alterthumskunde V, 17.
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Reichenau-Wiederzell in Kreis-Konstantz heeft een der drie klokken , in gotisch majuskelsschrift , het opschrift : »O rex gloriae
Christe veni cum pace S. Petrus." 1) De klok is in diameter 3^,
en heeft een Tou-ornament. Dr. Kraus , Die kunstdenkmá'ler des
Grossherzogthums Baden , I. s. 362.
Verder nog te Wollmatingen. 16de eeuw , en op de Mensuia of
Wenzel klok te Bermatingen , in Kreis-Konstanz , in 1446. Zie Dr.
Kraus, die Kunstdenkmäler d. Grossh. Baden , S. 380 en 487.
Te Ueberlingen , in Kreis-Konstanz , komt dit opschrift dus voor :
„o rex glorie criste weni kum paze. Uit deze schrijfwijze „weni kum
paze" heeft men, alsof het een ehronogram was , het jaartal 1178 of
1373 willen opmaken. Zie Dr. Kraus , a. w. s. 620.
Zie Vrije Fries X V I , blz. 172.
1) Eene tweede klok alhier bevat hetzelfde opschrift. Zooals men
ziet wijkt die opschrift, van de bij Grünow , bl. 12, opgegevene , af
door toevoeging van „S, Petrus". Met andere toevoegingen komt
het voor :
a. op de klok te Hartmannsweïler, Ober Elsass, dus : „Ely, Eloy ,
Eloyon, Sabaot, Emanuel, Adonay , Tetragramaton , Loth , Nova ,
Margaryta , IJassaday , O Rex glorie Christe veni cum pace." Dr.
Kraus , Elsass-Loth. II. s. 148. Het jaar van deze klok is niet opgegeven.
Jena. Stadskerk. De derde klok: „Maria o rex glorie christus
veni cum pace anno domini m° CCCC X°V amen." Zij bevat reliëfs.
Boven: een engel en Christus als kind , Chr, aan het kruis, Chr. de
opgestane. Onder: de H.H. Rochus , Agnes , Johannes , Nicolaus ,
Christophorus en Catharina. Voorts staat aan den onderrand „hermannus bergfret." Zij is in doorsnede 100 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 102.
b. Ueberlingen , Kreis-Konstanz , dus : „o rex glorie o christe veni
cum pace. Anno do. MCCCCXXXXIII1 o sancte nicolae ora pro
nobis. osana hais ich. ulrich snabelburg von sant galen goss mich
Dit opschrift is boven de beelden der Evangelisten , der kruisiging en
van den H. Nicolaus.
e. 'Ernathsreute, Kreis-Konstanz, dus, in gothisch minuskelschrift:
„anno domini MCCCCXXXXVI ave maria o rex glorie criste veni
cum pace" en dan een medaillon met het kruis. Dr. Kraus , Baden
s. 494.
n. GrosS'Schonacà, Kreis-Konstanz, dus: „o rex gloriae ehriste veni
nobis cum pace." De klok is van 1477. Kraus , Baden s. 427.
e. Nichel in Brandenburg, op eene van de twee klokken, dus: „o
rex glorie xpc veni cum pace MCCCCLXXIX" , en dan de Heil.
Georg in relief. It. Bergau, a. w. s. 546.
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Tautenburg (Sachs. Weiin. Eisenach). »Anno domini m CCCCCXII
o ihesu rex glorie veni cum paee qui semper es laudabilis et tamen
ineffabilis. •f" 1) Voorts spitsbogen-fries met drie klaverbladeren.
Aan den onderrand staat nog »f ihs f nazarenus •f rex f iudeorum f". 2)
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 204.
Weida. St. Peterskirche. Groote klok : »Veni co pace f ano
Domi M CCCC I m f o rex glorie. 3)
Kuno Walther, Das alte Weida , s. 25.
Schalach in Brandenburg. De derde klok aldaar , 2 ctn. zwaar,
heeft het opschrift: »Ave Maria gratia plena". 4) R. Bergau, a. w.
s. 687.
/. Heiningen, Ober Elsass, dus: o rex gloriae Christe nobis veni
cum pace. Amen. Osanna heis ieh. Das wetter vertreib ioh. In
sant Roman mm (martijrn) macht man mich. Fülips Streim von
Ruffach der hat gossen mich, XX jar alt war ich.'1 De klok is van
1495. Kraus , Els.-Loth. I I , s. 560.
g. Hohen-Werhig in Brandenburg, op eene klok van 1499 dus; „O
rex glorie criste veni cum pace" , en dan twee reliëfs: Christus met
het Lam en de gekroonde Madonna. R. Bergau , a. w. s. 773.
Opmerkenswaardige variaties komen nog voor t e :
Thann, Ober Elsass, aldus: „Benedictus qui venit in nomine
Domini Rex Israël: Osanna in excelsis, 1467. Rex gloriae Christe:
St. Lucas, St. Marcus , St. Mathaeus, St. Joannes. Ave Maria
gratia plena , Dominus tecum: sum vas ex aere: demintio funera
terrae: facta recensere : solemnia bella movere." Kraus , Els.-Loth.
s. 637 . en te Kolmar , Ober Elsass, op eene in 1792 afgenomene
klok aldus: „XPS venit in pace et Deus homo factus est, 1573."
Voorts kwamen er op voor een wapen, S. Jacobus , S. Bartholomeus
en St. Martinus te paard. De naam des gieters was Frans Sermund
uit Bern. Kraus , a. w. s. 257.
Dr. Otte beweert, dat de klokken, waarop staat Christas rex venit
in pace in plaats van Christe veni in pace, meest Fransche klokken
zijn (Glockenkunde S. 80). Zie Vrije Fries XVI , blz. 199.
1) In het jaar d. H. 1512, o! Jezus koning der eere kom met
vrede , Gij die altijd te prijzen en toch onuitsprekelijk zijt.
2) Jezus , de Nazarener, de koning der Joden.
3) O koning der eere kom met vrede. In het jaar des Heeren
1453. Het teeken I zal toch L (50) moeten beduiden , en m wel
IlI (3).
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4) Tot de Maria-klokken , met dit of eenigzins gewijzigd opschrift,
brengen wij de volgende :
a. zonder jaartal:
Rieding in Lotharingen. De klok is afkomstig uit het vroegere
dorp Heyersberg , en heeft in latijnsche letters , waarvan sommige
verkeerd staan , het opschrift:
ESOR • A - | T E • P!A_- MAHA • CA~lsA • RE • A A E •
ARIA f AMEN.
Kraus leest hieruit »ex orat te pia mater (!) casta re(gina) are
(m)aria f amen". Ik zou liever lezen »es or(ata) alte pia mara(l)
cara (2) re(gina) ave (m)aria f amen" , en vertaal dan : »Gij zijt
aangebeden zeer vrome, beproefde, dierbare koningin ! wees gegroet
Maria! Amen."
Kraus, a. w. I l I , s. 869.
Romae. 3)
Campana parva , quae prior pulsatur in diebus festis. 4)
»Mentem Sanctam spontaneam , honorem Deo, et Patriae
liberationem. 5)
Ave Maria gratia plena Dominus tecum ;
Benedicta tu in mulieribus,
1) Hierbij denk ik aan Ruth. I , blz. 20.
2) De vormen ~|g, die op een omgekeerde |_ en S gelijken, vat
ik op als één letter, namelijk R , die op de klok niet duidelijk zal
uitgedrukt zijn.
3) te Rome.
4) kleine klok , die op feestdagen het eerst geluid wordt.
5) zij (Agatha) heeft den reinen geest vrijwillig opgeofferd, Gode
gaf zij eer, en de bevrijding des vaderlands bracht zij tot stand.
F. Angelus Rocha verklaart deze woorden dus (zie Sallengre I I ,
1258 en 1259) : „Een engel zou deze woorden op een bord geplaatst
hebben op het lijk van de H. Agatha, maagd en martelares , toen
de vromen lijkplecbtigheden voor Haar verrichtten. Zij zouden beteekenen mentem sanctam spontaneam (obtulit), honorem Deo (dedit),
et patriae liberationem (impetravit) , Agatha zou dit gedaan hebben.

De inwoners van Catana op Sicilië werden dan ook bij eene uitbarsting van de Aetna wonderbaarlijk bewaard, toen zij naar het graf
van Agatha vloden. Daarom staat deze inscriptie op klokken, om
den bliksem en vuurstroomea door het gelui te weeren,"
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et benedictus fructus ventris tui." 1)
Rocha bij Sallengre II , p. 1270.
Burg
(Sl.-Holstein.) »Ave maria e t e ; . . tecum".
in dm. 0,55 en h. 0 , 4 1 .
R. Haupt a. w.
Metzelthin
in Brandenburg.
Hilf Got ut Not".
R. Bergau , a. w. s. 526.

Klok

Deze klok is

met opschrift : »Ave Maria

Gruhno in Brandenburg. Daar zijn twee oude klokken van zeer
slanken vorm ; de eene heeft het opschrift: »Ave Maria gratia".
R. Bergau , a. w. s. 396.
Alben (Lotharingen). Eene renaissance klok heeft aldaar het opschrift : »Sancta Maria ora pro nobis".
Dr. F . X. Kraus, Kunst und Alterthum in Elsass-Lotharingen

IlI , I , s. 4.
Seefelden, (Kreis-Konstanz). De derde klok heeft het goth. opschrift : »Maria Gotes ggll. (Celle ?) ghab in diner hùte , swas ich
unser schelle f.
Kraus , Baden I , s. 584.
Wenigenjena (Sachs. Weim. Eisenach).
klok met »Ave Maria".
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I . , s. 223.

3de klok. Avemaria-

Graitschen (Sachs. Weimar Eischenach). De tweede klok bevat
in twee rijen de volgende letters in gothischen vorm :

? ?

P (2)

?

PNOCAFNEYRYIMDP
?

RBSEDDMOSNRDRSD
Vergis ik mij niet in de lettervormen , dan kunnen deze rijen
eene bede bevatten , b. v. ongeveer dus: »Parce nos omnes coeli
1) Wees gegroet Maria! Gij begenadigde ! de Heer is met U ; gezegend zijt Gij onder de vrouwen, gezegend zij de vrucht van Uw
buik !
2) Deze letter R staat in het opschrift onderstboven, Misschien is
dit niet meerdere letters het geval. Waar ik een vraagteekentje boven
plaatste, betwijfel ik of ik den lettervorm goed heb opgevat.
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altissima, ijesu nostrorum et ijudeorum regis, ijesu immaculata
mater, dei para, regina beatorum sanctorum et domina, diva
maria, omnium sanctissima , nostra regina, diva regina , sancta
domina" — of iets dergelijks.
Dr. P. Lehfeldt, u. w. I. , S. 63 , die helaas ! geene verklaring
der letters beproeft. Zie ook de afbeelding bij Lehfeldt a. p.
Cvspeda (Sachs. Weim. Eisenach). De tweede klok aldaar (de
1ste en 3de zijn van 1869 en 1853) heeft »in marian •f ere f
ben ich gegossen ° amen f."
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I. s. 23.
Schwanebeck in Brandenburg. De klok heeft het goÜiisch opschrift :
»Dem Haus liilf aus Noth Maria gieb Brod."
R. Bergau , a. w. s. 696.
Zie voorts Vrije Fries XVI, blz. 148, 149, 1 5 1 , 152 en boven
bij Jelsum , Schillaard , Alkmaar, Dedelow met nooten, ReichenauNiederzell met nooten.
b. uit de 13de eeuw :
Rome. Op de drie kleinere klokken van de Groote Basilica van de
H. Maria, waarvan twee gegoten zijn in 1285 en de andere in 1291 ,
staan inscripties tot eer van God Almachtig , en Maria Deipara
semper Virgo. 1) Ook komen op die klokken voor de namen van
de gieters en van hen die geld gaven om ze te bekostigen.
Roccha bij Sallengre , p. 1271.
Zie voorts Vrije Fries XVI, blz. 156.
c. uit de 14de eeuw :
Uden. In den toren van de op 4 April 1886 afgebrande kerk
hingen drie klokken. Een was van 1352 en Maria genaamd , en
vertoonde de beelden van Jezus en Maria.
Tijdsch. v. N. Brab. Gesch. Taal- en Letterkunde , no. 16 , 15
Mei 1886.
Frankfurt a/d. Oder. Groote klok , 100 ctr. zwaar, heeft het
opschrift:
»ïn nomine Domini. Amen. Anno domini millesimo tricentesimo
septuagesimo primo in vigilia Stc Lucie, completa est hec campana
1) Maria , de moeder Gods, altijd Maagd.

Wumkes.nl

18

KLOKKEN

nomine Osanna in honorem Marie Virginis glorississime. Amen." 1)
Buitendien staat er op liet wapen der stad , van den Bisschop
van Lebus en van de Mark Brandenburg , en eene voorstelling der
begroeting en ontvangenis van Maria. Aan den benedenrand zijn
afgietsels van Munten.
R. Bergau , a. w. s. 347.
Gramzow in Brandenburg. De groote klok heeft in gothische
minuskels het opschrift :
» 0 maria in nomine d o m i n i , anno domini MCCCLXXVIIII" 2)
met medaillen en de teekenen der Evangelisten.
Voorts is er eene klok met relief beeldjes.
R. Bergau , a. w. s. 389.
Zie voorts Vrije Fries blz. 1 5 9 , 1 6 3 , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 8 , 1 6 9 ,
170 en beneden bij Austernijega en Foudgum in de 14de eeuw :
d. uit de 15 de eeuw :
Winterswijk.
De oude, nu weggenomene, klok had tot opschrift:
»Anno Domini MCCCCfVI vas istud est completum in honorem
beatae Mariae virginis et provisoris eccl. . . . . , , " 3)
Zie Kamper Courant 6 Maart 1890.
Frankfurt
a/d. Oder. De middelste klok , 8 5 ctr. zwaar , heeft
het opschrift :
»Hec campana iïïsa est in honorem Marie Virginis anno Dei
MCCCCVI." 4)
R. Bergau , a. w. s. 3 4 7 .
Thann (Ober Elsass). 1423. In dat jaar werd het »unser lieben
Frawen Glockhen" door eenen Meester uit Basel gegoten en in den
»S. Theobalds T h u r n " opgehangen , met het opschrift:
1) In den naam des Heeren. Amen, In het jaar 13,'1 op den dag
voor het feest van St. Lucia , dus 12 Dec., is deze Mok voltooid,
genaamd Osanna, ter eere van de meest beroemde maagd Maria. Amen.
2) O Maria in den naam des Heeren, in het jaar d. H. 1379.
3) In het jaar 1406 is deze klok gegoten ter cere van de zalige
Maagd Maria en van den beschermer der kerk
(hier ontbreekt de naam van dieû patroon).
4) Deze klok is gegoten ter eere van de Maagd Maria in hot jaar
Gods 1406,
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»S. Maria Mater Dei ora pro nobis." 1)
Kraus, a. TV. II s. 635 en 636.
Rarnsloh (in Sagelterland). Op de tweede klok ;
»Maria bin ick geheten
De van Rameslo hebben mij laten gliijtén anno 1741
Daer bij
Goet Geert van Wou mij."
Jr. Mr. M. Hettema en R. R. Posthumus , a. w. blz. 136.
Het jaartal 1741 is om den gieter foutief — het zal of 1441
of 1541 moeten zijn.
Zonhoven in Belgisch Limburg. Kleine klok. »•(• Maria is mijn
nam , ick ben ghemaect MCCCCXLIII."
Mij vriendelijk toegezonden door den Heer Johan Winkler te
Haarlem, die het opschrift ontleende aan »'t Dagbet in den Oosten"
1885, blz. 38.
Dwingeloo. Op de eene klok (zie over de andere Vrije Fries
XVI , blz. 186) staat:
»ave du machst di comen f (romen wellicht)
du brachtes wonne op eerden f
darom wil ie di nomen f
in marien eerden f
me fecit aö Di MCCCCXLIIII op sunte Peters
avend ad vincula Meester Johannes de Wou."
T. A. Romein, De Herv. pred. v. Drenthe, blz. 165.
Oldorf in Jeverland. De klokken aldaar hebben de jaartallen
1421 en 1450. Op de laatste staat: »Maria bin ick geheten, de
van Cleverns 2) hebben mi laten gieten. Anno 1450 bin ick gegoten."
Ber. ü. die Th. d. Old. Lv. f. Al. V , s. 17.
Hemmingstedt (Sl.-Holstein). »1453. Maria bin ick geheten dat
kaspel in Hemminghstede let mi gheten."
R. Haupt, a. w.
Wohrden (Sl.-Holstein). »Anno dni MCCCCLIII Maria bin ik
gheheten dat kerspel to oldensworden let mi gheten f S. antonius -j1) Heilige Maria, Moeder Goets , bid voor ons.
2) Deze klok schijnt dus afkomstig te zijn van het dorp Cleverns
in Jeverland.
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deiunctos plango •ƒ• vivos f voco f fulgora f frango f vox f mca f
vox f vite f voco -j- vos j ad f sra (sacra) j- veit (venite) f ghod f
gheve j siner f sele f rad f hermen f klinghe j- de •f mi f ghe -f
goten f had.
Dr. R. Haupt, a. w. Zie het geslacht des gieters , Vrije Fries
XVI, blz. 297 , en Otte Handb. d. Kirchl. Kunst-archäologie II ,
blz. 790. Het latijn in dit opschrift beteekent: »ik beween de
dooden , roep de levenden , verbreek den bliksem. Mijn stem is de
stem des levens. Roep ik U tot het heilige , komt. — Eene klojt
te Boxum was van hetzelfde jaar , ook die te Butsbach en eene te
Emden. Vrije Fries XVI, blz. 175 en 176.
Lautenbach , Ober Elsass, »mentem sanctam spontaneam. honorem Deo et patrie liberacionem. Stus michahel, S. Sanctus
gangolffus. anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo
nono. ave maria gracia plena , dominus lecura." Deze klok is in
1863 versmollen. Zij bevatte het beeld van Jezus , den gekruisigde,
met Maria en Joh. , omgeven van Apostelen en profeten ; voorts de
Madonna met 8 andere figuren , vermoedelijk S. Leodegar , Antonius met de Tau en het zwijn , Petrus met den sleutel, en symbolische voorstellingen van het geloof of de kerk. Kraus , Ober
Elsass , s. 411. Zie boven onder Rome.
Ifeufrack , Kreis Konstanz , »•ƒ• ave y maria -f- gracia f plena "j"
dominus f tecum f benedicta f t f L XIII (1463 ?). Kraus,
Baden I , s. 549.
Graüschen (Sachs. Weim. Eisenach). Eerste klok : »Anno "J"
doml f M° f CCCC f LXIIII f Ave (twee sleutels) mari" (een
cirkeltje , waarin, naar mij voorkomt, een A staat; dan een
beeldje van eene vrouw, zeker Maria; dan Christus gekruisigd ;
voorts eene figuur , waarin weer twee sleutels , en eindelijk nog een
cirkeltje.) Onder het bovengenoemd opschrift, dat tusschen vier
koorden staat, twee boven en twee onder , bevinden zich nog afbeeldingen , onder anderen een druivetros , een ruïne of een deel
van een toren of huis. Deze laatste figuur staat in de eerste buiging van een geslingerd koord , terwijl in de tweede buiging daarvan het woord »claves" , en in de derde de woorden »cym ce nn"
voorkomen. »Claves cym ce nn" zal wel beteekenen "claves Cymonis
cephae nominali" , de sleutels van Cyjnon cephas geheeten , en
doelen op de sleutels voorkomende in de versiering: van de klok.
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Voorts komen onder het opschrift nog kleine reliëfs van Maria en
twee Bisschoppen voor , waarvan een op een draak , die niet afgebeeld zijn door Dr. L. Zie afbeelding bij Dr. P. Lehfeldt,
a. w. I. s. 63 , die helaas ! geene verklaring geeft van de figuren enz.
Jeserig in Brandenburg. De klok heeft hel opschrift :
»Maria bin ik ghenant. allen christen selen to trost ghesant.
Anno dni MCCCCLXIX. Hans Bedding me vecit" (fecit).
R. Bergau , a. w. s. 419.
Kampeld in Brandenburg.
»Ave Maria gloria plena."
R. Bergau , a. w. s. 434.

Klok van 1472 met het opschrift:

Mertendorf (Sachs. Weim. Eisenach). »Anno dni MCCCCLXXXV
Ave maria gracia plena." Voorts een schild met een teeken, en
boven en onder Fries en leliën.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. s. 188.
Heiligenberg , Kreis Konstanz , »1488 (of 1482) ave got gries
dich maria." Kraus , Baden I , s. 430.
Frankena in Brandenburg. De klok heeft in gothische minuskels
het opschrift :
»Defunctos plango , vivos voco , fulgura frango. Maria hilf uns.
Vox mea vox vite. voco vos ad sacra venite. Anno domini
MCCCCLXXXVIII. (Ik betreur de dooden , roep de levenden , verbreek den bliksem. Maria help ons. Mijne stem is de stem des
levens. Ik roep U tot het heilige. Komt! In het jaar d. H. 1488).
R. Bergau , a. w. s. 342.
Mórz in Brandenburg. Groote klok met het opschrift in gothische minuskels »ave maria gratia anno dn. MCCCCLXXXXVI."
R. Bergau , a. w. s. 531.
Zie voorts boven blz. 13 en 14 bij Ernathsreute en Thann en
Vrije Fries XVI, blz. 172 , 173 , 174 , 176 , 177 , 179 , 180 ,
1 8 1 , 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, l"90, 1 9 1 , 192,
193 , 194 , 195 en beneden bij Jislum , Aalsum , Oppenhuizen ,
Oosterwolde en Lioessens in de 15de eeuw.
e. uit de 16de eeuw :
Deggenlmusen , waar eene klok van 1503 de woorden bevat:
»Ave Maria enz." Kraus , Baden I , s. 493.
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Lim/pach, waar eene der 4 klokken het opschrift heeft »anno
domini MCCCCCIIII ave maria dominus tecum" en voorts twee
medaillons , wellicht met St. Georg. Kraus , Baden I , s. 513.
Mittelweier,
Ober Elsass. Daar heeft de klok , boven : »Anno
MCCCCC und VI jor. O Sanct. Anna und Sanct. Diebold , Sanct.
Brigida , Sanct. Urben , bit gott" ; in het midden : »Ave, Maria
gracia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus fructus
ventris tui. Amen" ; onder : in dem jor als man zahlt von Christus
Geburt MCCCCC und VI jor gos mieh hans lanprech von donicore.
Vite vox laudo Deum verum. vivos voco. plebem congrego. festa decoro. tempestatem fugo. defunctos ploro." Kraus , Els. Loth. I I , s.
439. Deze klok bevat 2 medaillons , op het eene waarvan de strijd
van den H. Georg voorkomt. De gieter woonde te Deneuvre bij
Toul, maar was van Antwerpen afkomstig, en goot voorts klokken
voor Oberehnheim in 1 4 7 4 , voor Gressweiler in 1504 , en voor
Mutterholz in 1517.
Blaricum.
»Maria is mijn naem , Heiricus de Borch me fesit
(fecit), A°. Dom. 1514."
Rademaker Kabinet V I I , blz. 194.
Nav. 1887 afl. 2 , blz. 109.
Brandenburg (St. Katarina kerk). Maria 1 5 1 5 , diameter 1,48,
heeft het opschrift:
»inferior nato veluti sum lande maria (dan staat een klein borstbeeld van Maria), illius et nostrum sic sonus exuperat Wilhelmus
et jasper moer frës me fecerüt anno domini MCCCCCXV." 1)
R. Bergau , a. w. s. 260.
Marne (Sl.-Holstein). »1518. lingue cuncta foret minie depromere
possët que sit vel quata regina virgo Maria, que tua sit pietas nee
lrâ (litera) nee dabit etas. düs Corus Lammeus." 2)
1) Evenals ik Maria in eer geringer ben dan de Zoon, zoo overtreft
zijn klank ook den onzen. De gebroeders Wilhelmus en Jasper Moer
hebben mij gemaakt in het jaar d. H. 1615.
2) 1518. Al waren alle talen te zamen , zij zouden niet kunnen
uitspreken, wie en hoe groote koningin Gij zijt, Maagd Maria!
Welke uwe vroomheid is , zal geen schrift of tijd aangeven. De heer
Corus Lammeus.
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Onder »so over (of wee) den landen dacr de herre een kindt es
dat hebben de landen voel beleven."
Op den mantel houden twee grijsaards den keizerlijken dubbelen
arend, omgeven met de keten van het Vlies ; een staande leeuw
houdt een banier met vlaender de leen ; Maria met het kind ; een
bisschop , onder wien een hamer ligt; een draak.
Uit hetzelfde jaar zijn vier klokken te Einden. Vrije Fries XVI,
blz. 217 en 218.
StruckHngen (in Sagelterland).
»Maria doe ick heten ,
Dat karspel tho Utende laet mij ghijten , anno Domini 1517."
Mr. M. Hettema en R. R. Posthumus , a. w. blz. 136.
Rosenkranz (Sl.-Holstein). Eene klok Maria, met platduitsch
opschrift, is gegoten door Medardus Wachenens 1) MCCCCCXLIII.
Een tweede van 1533 bevat een minuskel-opschrift.
R. Haupt, a. w.
Oost-Graf Ulijf;. »Maria ys mijn naem, mijn gelwidt ys vor
Godt beqwaem. Jan Tolhwys 2) Me Fecit, 1555." Aan de voorzijde staat »Wolterus a Bijier Baiulivus" 3) en hieronder een wapen,
bevattende drie hoornen. Aan de andere zijde staat een wapen,
dat door twee balken , die elkander rechthoekig snijden , in vieren
is gedeeld.
Opgave van C. L. F. Sarlet te De Rijp.
Marne (Sl.-Holstein). »MCCCCCLXV maria bin ie van Peter
van den ghein ghegoten."
De klok heeft fraaie , slechts te opeengedrongen , reliëfs , en is
in deze afmetingen 0.83 ; 0.61 ; 0,61.
R. Haupt, a. w.
Zie een klok te Delft uit hetzelfde jaar Vrije Fries XVI, blz. 221.
Zie verder Vrije Fries XVI, blz.' 202 , 203 n. 1 , 206 , 208 ,
210, 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 8 , 2 1 9 , 221 en 223. en beneden
bij Gaastmeer , Eernewoude , Paesens , Bolsward , Folsgare , Akmarijp in de 16de eeuw.
1) Zie andere leden van dit geslacht Vrije Fries XVI, blz. 300.
2) Zie Vrije Fries XVI, blz. 300.
3) De Heer. O. W. Bruinvis, die mij ook eene opgave zond, las
„Woltherus a Bijle baluvis." Baluvis of Baiulivus beteekent baljuw.
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ƒ. uit de 17de eeuw :
Mïmmenhausen (Kreis Konstanz). »Honori beatissemae Yirginis
Matris Dei, Mariae immaculatae conceptae. Fraternitas Salemitana. 1)
A. D. 1668." En dan de ontvangenis van Maria, en voorts »Theodosius, Leonhard und Peter Ernst goss mich in Lindau anno 1669."
Kraus , Baden I , s. 546.
Seefelden (Kreis Konstanz). De grootste of vierde klok : »A fulgure et tempestate libera nos Domine Jesu Christe per intercessionem
B. M. V. et Martini 1673." 2) Dan reliëfs met Petrus en Paulus,
de H. Martinus en S. Leonhard. Voorts »Leonhard und Ulrich
Roselücher gossen mich in Konstanz 1673." Verder de kroning
van Maria , en dan «Magister Johann Martin Erpprecht der zeit
pharrherr allhier , anno 1673. Michel Karg von Unter-Uldingen ,
Hans Uitle von Ober-Uldingen, Michael Jung von Nussdorf, Mathias
Bek von Deisendorf, wohlbestellte pfleger diser zeit allhier." Eindelijk nog »Adjuro vos grandines et venti per quinque s. vulnera
Christi et tres clavos q. eius manus et pedes perforarunt et p.
quatuor Evangelistas: S. Math., Mare, Luc et Joan. ut in aquam
resoluti descentatis in N. S. Trinitatis." 3)
Kraus , Baden I , s. 584.
Zie Vrije Fries XVI, blz. 255 en beneden bij Metz 1665.
g. uit de 18de eeuw :
JEddelach (Sl.-Holstein). In 1703 goot Christian Meijer hier eene
klok (494 M.) die het opschrift draagt »Maria ben ick vor Alters
gehiessen."
R. Haupt, a. w.
Ueberlingen (Kreis Konstanz). Het misklokje is 1 ctr. zwaar ,
0.37 M. hoog, 0,43 M. wijd , en bevat: »Sum confraternitatis
1) Tot eer van de zeer zalige Maagd , de moeder Gods , de onbevlekt ontvangene Maria, De Broederschap van Salem. Aldaar was
een klooster.
2) Bevrijd ons , Heere Jezus Christus! van bliksem en onweer door
tussehenkomst van de zalige Maagd Maria en Martinus.
3) Ik bezweer U , hagel en winden ! bij de vijf heilige wonden van
Christus , en de drie nagels , die zijne handen en voeten hebben doorboord , en bij de vier Evangelisten , de H. Matth., Mare., Luc. en
Joh., dat Gij , in naam der H. Triniteit, in water ontbonden neerkomt,
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Brandenburg (St. Katharina kerk). Een 50 centenaars zware
klok met het opschrift »Calharinae sit laus sine fine" , 2) en twee
kleinere zijn bij het instorten van den toren in 1582 vernield.
Nu zijn er :
1. Eene »onze Vader klok" zonder eenige versiering, slechts
0,51 M. in diameter.
2. Eene kwartiersklok , diameter 0,60 M. , in opvallende wijze
met 4 vertikaalreien en eene horizontaalreeks van kleine middeleeuwsche Medaillons (met de tronende hemelkoningin , de crucifixgroep) bezet.
En dan nog 4 andere van 1345 , 1474 , 1515 en 1841. (Zie
daar).
R. Bergau , a. w. s. 260.
B. M. Virginis. Nos cum prole pia benedicat virgo Maria." 1)
Voorts het beeld der H. Jonkvrouw, en dan »Joannes Baptista
Ernst goss mich in Lindauw. Anno 1714."
Kraus , Baden I , s. 614.
Haspehcheid (Lotharingen). »y Nos cum prole pia benedicat
virgo Maria. 1774."
Daaronder de Madonna met het kind, en op de andere zijde
Christus aan het kruis met Magdalena op de knieën. Daarbij de
woorden »J. B. Bollee me fecit."
Kraus, a. w. I l I , 1. s. 193.
Stürzelbronn in Lotharingen. Na de revolutie werden de klokken van deze plaats naar elders verspreid. Eene kwam te Haspelscheid , met het opschrift:
»f Nos cum prole pia benedicat virgo Maria. 1774." Zij bevat
het beeld van Maria met het kind , en aan de andere zijde dat
van den Gekruisigde en de knielende Magdalena, en dan »J. B.
Bollee ma fait."
Kraus , a. w. I l I , 3. 957 en 958,
Zie beneden bij Wormhout 1774.
h. uit de 19de eeuw :
Zie Vrije Fries XVI, blz. 289.
1) Ik ben van de broederschap der zalige Maagd Maria. De vrome
Maagd Maria zegene ons met het kind.
2) Catharina hebbe eere zonder einde!
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Brandenburg (St. Panli). Eene oude kleine klok , diameter 0,56
M. , heeft op het midden in nauwelijks te voorschijn komend beeld
een menschenhoofd , en daarbij de majuskels D F O M E (dornine
fac omnes mortales . . . ?)
II. Bergau , a. w. s. 269.
Briest in Brandenburg. De klok heeft het opschrift:
»Sicuii vigebat vigebitque in sempiternum viget etiam nunc.". 1)
R. Bergau, a. w. s. 287.
Weisenhwrg in Brandenburg. Er zijn vier klokken : de grootste
met het opschrift:
»Vas , Deus , hoc signa ; plebs sancta sit; aura benigna" 2) en
viermaal de crusifix-groep.
R. Bergau , a. w. s. 776.
Mörz in Brandenburg. Groote klok met het opschrift in deels
verkeerd staande Majuskels :
»A Ö • lhS • XPS • MA • FUDIT • FRIZGO".
R. Bergau , a. w. s. 531.
Mörz in Brandenburg. Kleine klok , van zeer slanken vorm ,
met het opschrift in gothisehe minuskels ;
»hilf got ewiges wort an deme live hier unde dere silen dort,
hylf."
R. Bergau , a. w. s. 531.
Grabow in Brandenburg. De tweede klok aldaar heeft het opschrift in gothisehe minuskels :
»hilf got ewiges wort (an deme) libe hir unde (an der selen dort)."
R. Bergau , a. w. s. 388.
Constanz. Eene klok aldaar heeft in gothisehe letters een opschrift , waarvan de gieter het einde vergelen heeft bij te voegen.
Dus:
Am Gottes zeil hab in diner hùt wz. Joh. Viber Schell.
Kraus, Baden I , s. 221.
1) Zooals zij (of hij of hef) leefde en tot in eeuwigheid leven zal,
leeft zij , (hij of het) ook nu. Misschien ziet dit op de kerk of klok ,
of op den Heer, of op het Woord van God,
2) Merk God! dit vat (deze klok); het volk zij heilig; de wind
gunstig!
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Reichenau-Mederzell (Kreis Konstanz).
Nazarenus rex Judeorum."
Kraus , Baden I , s. 362.

De derde klok: »Jesus

Hagnau (Kreis Konstanz). De oudste klok , zonder jaartal, bevat in goth. schrift de nameu der 4 Evangelisten , en aan beide
zijden , in kleiner relief, Jesus aan het kruis tusschen Maria en
Johannes.
Kraus , Baden I , s. 498.
Bermatingen (Kreis Konstanz). Kleine klok : »die Stund verkünd ieh , Niklaus (Oberacher ?) zu Costenz goss mich."
Kraus , Baden I , s. 488.
Immenstaad (Kreis Konstanz). Derde klok, zonder jaartal:
»Beatrix heiss ich , Nikolos Oberacher in Constanz goss mich."
Krans , Baden I , s. 504.
Markelfingen (Kreis Konstanz). Kleinere klok met het majuskelopschrift: »A fulgure grandine et tempestate Josef Rosenlaecher
Constantiae fecit Libera nos Domine." 1)
Kraus , Baden I , s. 307.
lïeberlingeii (Kreis Konstanz). In den Barfusser
Thorthurm
heeft het zeer oude klokje, 1,7 hoog en 1,9 wijd, in gothisch
schrift »f Osanna f Lucas f Marcus , Matheus , Johannes."
Kraus , Baden I , s. 630.
Ueherlingen (Kreis Konstauz).
en evenwijd , en weegt 2 ctr.
Kraus , Baden I , s. 614.

Het doodklokje is 0,57 M. hoog

JSeujrach (Kreis Konstanz). De kleine klok is voorzien met
Rococo-ornamenten , de kruisiging van den H. Andreas , en de H.
Helena met het kruis , en heeft het opschrift »Sancte Petre et Sebastiane orate pro nobis."
Kraus , Baden I , s. 549.
Meersburg (Kreis Konstanz). De vierde klok , de achtuursklok ,
aldaar is zonder jaartal, en gegoten door Nikol. Oberacher in
Konstanz.
Kraus , Baden I , s. 527.
1) Bevrijd ons Heer! van bliksem en onweer!
heeft (mij) te Constanz gemaakt.
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Schorha (Sachs, Weim. Eisenach).
bunpvysghic".
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 200.

De 1ste klok bevat »bgos

Rodigast (Sachs. Weim. Eisenach). De 2de klok bevat een opschrift in majuskcls , die niet te ontcijferen zijn : »PIYDER (in
plaats van .Pater of Frater?) SBERDS (St. Bernardus ?) AMVEN
(Amen ?)." Daaronder het figuur van een Bisschop op een draak ,
zooals bij Graitschen. Is de H. Bernard hier bedoeld ?
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 195.
Ossmaritz (Sachs. Weim. Eisenach). De tweede klok heeft in
majuskels: » P D R R B D YSlYDr YMANE»B" en in relief een bisschop op een draak. De 1ste klok is van 1881.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 194.
Ammerbach (Sachs. Weim. Eisenach). 1ste klok. Vroeggothisch.
RAmAEVANl)DS

N 2 ) O R P A 3 ) R G I ÖÖo met reliëfs.
000

Dr. P. Lehfeldt, Bau und Kunstdenkmaeler Thueringens I, s. 9.

1) of L, maar dan omgekeerd.
'2) of L , maar dan omgekeerd.
3) of O.
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Ten aanzien van de oude klok, die vroeger te Warstiens hing, zie Vrije Fries XYI, bl. 2 9 1 , bericht mij de
Heer A. Fritsen te Aarle-Rixtel, in een schrijven van
Nov. 1885, dat zij weegt 316 kilo; dat hij haar gekocht
heeft en voor inruilingsprijs heeft overgedragen aan het
Kijks-Museum te Amsterdam. Volgens zijn gevoelen verzekeren vorm en opschrift het jaar 1252, en had de klok
beter geklonken, als de mantelvorm niet scheef op den
kernvorm was geplaatst bij het gieten. Nu is zij een ctm.
dikker aan de eene dan aan de andere zijde, een gebrek,
dat zich, volgens het gevoelen van den Heer F., ook voordoet bij de nieuwe groote klok in den Dom te Keulen.
De Heer F . is van meening, dat men zoowel vroeger, als
nog, het gieten van klokken heeft toevertrouwd aan personen , die niet genoegzaam in het klokgietersvak ervaren
waren of zijn, tot schade en ongenoegen van de besteders.
Ilomae. 1) Quarta campana, quae pulsatur, dum Populus ad
sanctam Convocatur Concionem. 2)
»Anno Domini MCCLXXXVIII. Ad honorem Dei, et Bealae
Mariae Virginis , et sancti Tliomae Apostoli , tempore Fratris Joannis de Leodio ministri, factum luit hoc opus de legato quondam
1) Te Rome.
2) Vierde klok , die geluid wordt, als het volk tot de heilige bijeenkomst wordt geroepen.

Wumkes.nl

30

KLOKKEN UIT DE 13DE EEUW.

domini Rikardi Domini Papae JVotarii.
fecit. 1)
Roccha bij Sallengre I I , p. 1270.

Guidottus Pisanus me

TFeddingstedt (Sl.-Holstein). »dum reddo sonitum fugiat procul
omne malignum , mlbertus me fecit."
In een kring: op den mantel zijn drie kringen, met Evangelistenteeken , ingesloten ; ook een driepas bevat een relief.
Deze klok is in dm. 1,12, hoog 0,905, 0,935, en dateert uit
het einde der 13de of het begin der 14de eeuw.
R. Haupt, a. w. Zie daar ook de afbeelding der letters.

1) In het jaar des Heeren 1288. Tot eer van God en de zalige
Maagd Maria, en den heiligen Apostel Thomas is, ten tijde van den
Dienaar Broeder Joannes de Leodio, dit weric gemaakt van een legaat,
eertijds gegeven door den Heer Bikardus, Notaris van den Heer
Paus. Guidottus van Pisa heeft mij gemaakt.
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Roodkerk. De Heer Dr. Ebner verklaart pasipioa, in
zijne vriendelijke aankondiging van mijne studie over de
klokke-opschriften, Beilagezur Augsburger Postzeitung 1886
no. 23 en 24, als of er stond pacifica d. i. de vredebrengende. Maar, hoewel ik hulde doe aan ZEds. vinding,
merk ik toch op, dat op de klok te Roodkerk duidelijk
pasipioa staat. Op die van Hoogebeintum staat misschien
pasifica, want de lezing der drie voorlaatste letters is daar
zeer moeilijk. Maar mag dan pasifica
nog gelezen worden als pacifica 9 Ik heb liever den regel van Dr. Otte (Kirch.
Kunst-Arch. I , s. 399), »enkele aanvangletters, in plaats
van geheele woorden, moeten steeds tot bekende formulen
en spreuken teruggebracht worden", toegepast, en daarom
van pasipioa en pasifica de vroeger medegedeelde verklaring gegeven. Naar dienzelfden regel heb ik ook de lange
reeks van enkele letters op de oude klok te Warga (zie
Vrije Fries X V I , blz. 174), aan het einde van het opschrift
voorkomende, beproefd te verklaren. Wel beweert Dr.
Ebner, dat het gebruik van zulke aanvangletters in plaats
van gansche woorden tot een later tijd behoort, maar Dr.
Otte brengt er voorbeelden van bij, in a. w. I , s. 400 en
410 en 447, op oude klokken te Jüterbog, te Kreblitz en
te Girlaehsdorf, welke laatste van 1476 is. Mijne verklaringen gaf ik echter slechts als proeven, zonder meer, en
deel daarom gaarne de opvatting van Dr. Ebner mede.
Zie Vrije Fries X V I , blz. 159.
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Mantgum, zie Vrije Fries X V I , blz. 165. Het jaartal
1804 is in de noot blz. 466 aangeduid als 1805. Ik weet
niet precies of de klok in het eerste of tweede jaar werd
overgebracht van Hallum. De toren te Hallum stortte in
1801 in, en was in 1806 herbouwd. Van de 3 klokken
bleven er twee in gebruik, en eene ging naar Mantgum.
Volgens Dr. S. J. Rutgers.
Stedum. Zie Vrije Fries XVI, blz. 166. Het opschrift
aldaar »anno dni MCCO capa incancionis scs drvdis" is
door Mr, H. O. Feith verklaard »anno 1300 ben ik klok
van duivelbanning ten dienste der heilige geloovigen gegoten."
Ik las voor capa tepe, voor incancionis incarnationis,
en het woord Drvdis bevatte mij, als op de oude klok van
Drachten (zie Vrije Fries X V I , plaat IlI) de initialen van
de namen der Heiligen, aan wie de klok gewijd was. Ik
vertaalde dus »in het jaar des Heeren 1300, ten tijde der
incarnatie (vleeschwording d. i. kersmis) ben ik ter eere
van de heiligen D. R. V. D. I. S gegoten."
Dr. Ebner 1) stelt voor te lezen: tepe inventionis sanctae
crucis, en te vertalen »in het jaar des Heeren 1300, op
het feest kruisvinding, ben ik gegoten."
Wel mogelijk, dat ZEd. hier juist heeft gelezen en
vertaald. De opgave van wat op de klok staat is toch
zeer foutief, en geeft tot gissingen aanleiding. En dan is
die van Dr. Ebner zeker ingenieus.
Haarlem, zie Vrije Fries X V I , blz. 167. Het jaartal
dezer klok is hier verkeerd, maar op blz. 200 goed opgegeven.
Gent, blz. 167.

In het Nieuws v. d. Dag van 23 April

1) Beilage zur Augsburger Postzeiting 1886 no. 24.
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1886, 3e blad, wordt het opschrift op de klok aldaar
dus opgegeven:
sMijn naam is Roeland
Als ik kleppe, dan is 't brand,
Als ik luyde
Is 't victorie in 't Vlaenderlandt."
Rijsum, zie Vrije Fries X V I , blz. 468. Het opschrift
aldaar zal, volgens vriendelijke mededeeling van Dr. S. J.
Rutgers te Hallum, dus gelezen moeten worden:
»Anno Dni MCCOXXXII, temp(or)ib(us) Dnï Memonis,
octavo ejus ecclesiarchae anno, Risumanae sunt hic duae
campanae, plebano Holbone."
Ilekelingen, zie Vrije Fries X V I , blz. 169. Dr. Ebner
wil hier lezen: -f XPÏAN9 ME FECIT A. DNI
M°C°OCLXXXV° MESE IUNIII, en verklaart het dus:
»Christianus heeft mij gemaakt in het jaar des Heeren
1385 in de maand Juni." De verklaring »Pynian me
fecit" is van de Navorscher, bijbl. I V , 1884.
Ik heb de eerste figuur, tusschen : geplaatst op het facsimile (Vrije Fries X V I , plaat I , % . 9), verklaard voor
het Monogram van Maria, zooals het ook driemaal op de
klok te Groënga voorkomt (zie a. pi., fig. 8). Dr. Ebner
ziet het aan voor een kruis -f-. Mag dat, met het oog
op de figuur zelve?
Over de letters die janus beteekenen hebben wij geene
verschillende opinie. Dr. Ebner vat alleen deze letters op
als den uitgang van den naam ChristianMs; ik als den
naam Janus verkort Jan. Er staat dan ook in verkorten
vorm niet Jan maar Janus.
Maar hoe komt Dr. Ebner aan Christ 9 .. omdat ZEd.
de figuren tusschen het eerste figuur in het facsimile en
3
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de eerste letter van het woord Janus houdt voor XP = Chr.
Ik stem dat gaarne toe, maar onder de voorwaarde, dat
wij dan hier het Monogram van Christus vinden, en niet
van Jezus, zooals ik vroeger meende. Het voorgaande
Monogram van Maria maakt dit, naar mijne bescheidene
meening, aannemelijk. Ik lees dan alzoo »Maria. Christus,
(en houd dit voor den naam der klok) Janus me fecit etc."
Heeft Dr. Ebner echter juist gelezen Christianus, dan zal,
mijns inziens, zijne opvatting toch altijd dus moeten zijn:
»Maria (naam der klok) Christianus me fecit etc."
Utens. »Stephanus anno milleno trecenteno duodeno me
fecit in honorem beati Martini 1) Episcopi." 2)
Volgens opgave van den Heer I. Iedema, hoofd der
school, d.d. 20 Mei 1890.
Auwster-Nijega bij Oosterhaule. In spiegelschrift staat
op de Hok:
»Anno doi mille0 CCCXL me fecit ao~ S X ^ )( d ) ( M
Ab bicar3 Widbodus", d. i. Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo me fecit ad honorem sancte Mariae, sanctae Mariae virginis et virginis Matris Abbas
bicarus Widbodus, d. i.: IÛ het jaar des Heeren 1340
heeft mij tot eer der H. Maria, der Heilige Maagd Maria
en Maagd Moeder de zeer geliefde abt Widbodus gemaakt. 3)
Wat ik Herboven onderstreepte bevat eene gissing van
mij, om de bedoelde Heilige aan te wijzen. Het teeken S
beduidt toch Heilige; het teeken X z a l wellicht Maria;
1) Martinus van Tours was patroon te IJtens. Beneficiaalboek
bladz. 394.
2) Stephanus heeft mij gemaakt in het jaar 1312 tot eer van den
zaligen Martinus , bisschop.
3) Het opschrift zal willen te kennen geven, niet dat de Abt Widbodus de gieter, maar de schenker van de klok is.
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het teeken )( Maria virgo, de maagd Maria; d et = en;
en M mater = willen zeggen. Maar ik gis slechts.
Voorts komen op de klok grootere en kleinere kringen
voor, waarin hoofden zijn aangebracht. Zie verder plaat I ,
figuur 3.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
1889, get. door O. Aninga.
Nijega (Smallingerland) Kleine klok: »Ano dni m"
COC0 L X X X R - . "
Volgens opgave van O. H. Dijkstra, hoofd der school. 1)
Foudgum. De groote klok bevat het randschrift in gothische letters, »anno dni MCCCXCV feta e h capana in
horm pie v" 1) en dan een vrouwenbeeld (zie pi. I , fig.
5) en voorts het Monogram van Maria (zie afbeelding Vrije
Fries X V I , plaat I , fig. 2) en aan de achterzijde twee
vrouwenbeelden en aan de rechterzijde een beeld van een
man.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
1889, get. door R. van der Woude.
Boijl. »
In de : lut : bequame : martinus : kloeke :
is : miin : name : int : jare : ons : heren : M.CCC :
XCIX :" (1399).
Volgens vriendelijke opgave van den Heer H. Jonkers,
d.d. 9 Sept. 1888 en 41 Dec. 1888.
ffohhtedt (Sachs. Weim. Eisenach). Er is eene klok uit de 14de
eeuw , zonder opschrift, maar met een relief, voorstellende den H.
1) De opgave van Ds. A. J. Lieuwers, zie Vrije Fries XVI, blz.
145 , was dus foutief.
2) Voluit: „anno domini 1395 facta est haec campana in honorem
pie virginis" d. i. in het jaar des Heeren 1395 is deze klok gemaakt
tot eer van de vrome maagd.
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Martinus , in gothisch hoofsche houding en kleeding , voor eenen
kreupelen man zijnen mantel doorsnijdende. Zie afbeelding bij Dr.
P. Lehfeldt, a. w. I , s. 74.
Zekesleri (Sachs. Weim. Eisenach). De tweede klok schijnt uit
de 14de eeuw te zijn. Zij bevat een onverstaanbaar opschrift in
Majuskels: »ERMA ET MENERANDES (?) FVI EANPO (of V)
R(?)". De letters schijnen op den kop geplaatst. Even onder dit
opschrift is van weerszijden het beeld van een bisschop, die op
een draak staat, in de rechterhand een kelk houdt (of misschien
eenvoudig zijn hand tot zegenen opheft) en in de linker een kromstaf'. Rondom hem loopt een spreukband met het opschrift in Majuskels » E A S P . . . " . Zie ook bij Graitschen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 166 en 167.
Wenende in Jeverland. Op de kleine klok staat: »Anno domini
MCCCXIII in festo Sancti Laurentii." 1)
Bericht über die Thätigheit des Oldenburger Landesvereines fïïr
Alterthumskunde V , s. 17.
Brandenburg (St. Katharina kerk). De uurkîok van 1345, diameter 1,26 M. , heeft in verkeerd staande Majuskels het opschrift
»Ano dni MCCCXLV". Voorts aan den hals een reliefmedaillon
van een tronende bisschop, vijf ronde medaillons met bijzonderheden
uit de geschiedenis van Christus , twee bolvormige met overeind
staande leeuwen en twee ronde met sirenen.
R. Bergan , a. w. s. 260.
Vahnünster. in Lotharingen. »-j- Laudo • deum • verum •
plebem • voco • congrego • clerum • M-f-CCC • XLVI • - j - defunctos • ploro • pestem • fugo • festa • decoro."
Kraus , a. w. I l I , 3 , 1000.
Inscriptio Majoris Campanae Sancti Petri in Roma. 2)
»In nomine Domini, Matris , Petrique Paulique ,
Accipe devotum , parvum licet, accipe munus ,
Quod tibi Christe datum Petri Paulique triumphum ,
Explicat, et nostram petit, populique salutem
Ipsorum pietate dari , meritisque refundi.
Et Verbum caro factum est.
1) In het jaar d. H. 1313 op hot feest van den heiligen Laurentius.
2) Opschrift van de groote klok van St. Pieter in Rome.
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Anno Milleno trecenteno cura quinquageno
additis et tribus Septembris mense colatur ;
Ponderat et millia decies Septiesque librarum." 1)
Roccha bij Sallengre I I , p. 1270.
Secunda Campana Romae. 2)
»In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancli. Amen.
Ad honorem Dei , et beatae Mariae virginis ,
Et beatorum Apostolornm Petri et Pauli.
Verbum Caro factum est.
Solve jubente Deo terrarum Petri cathenas ,
Qni facis , ut pateant caelestia regna Beatis.
Haec campana cuin alia majori ponderante ——
Post consumtionem ignito fulgure , anno praecedenle
imminente , fusa est Anno Domini MCCCLILÏ.
Mense junii, et ponderat haec MX et eentena librarum. Amen." 3)
Kolmar (Ober Elsass). Brandklokje: »DTM • ANNO • DNI •
MCCCLXVII" (1367). Toen in 1792 alle andere klokken uit den
Munster werden afgenomen , bleef dit met de groote klok hangen.
In 1879 werd het naar het Museum gebracht. Het weegt 59
1) Neem in den naam des Heeren, der Moeder, en van Petrus on
Paulus het gewijdde . hoewel kleine, geschenk aan, dat U, Christus!
gegeven is, den triumf van Petrus en Paulus. Het verklaart en begeert dat ons heil en dat des volks door hunne vroomheid geschonken
en door hunne verdiensten weergegeven wordt. En het Woord is
vleesch geworden. In het jaar 1353, in de maand September is zij
(de klok) geplaatst, (Colatur zal staan voor Collocatur) en zij weegt
17,000 pond.
2) Tweede klok te Rome.
3) In den naam des Vaders en dos Zoons en des H. Geestes. Amen.
Tot lof van God , en de zalige maagd Maria , en de zalige Apostelen
Petrus en Paulus. Het Woord is vleesch geworden. Maak, Petrus!
op bevel van God de aardsche banden los, Gij , die maakt, dat het
hemelrijk voor de zaligen open is. Deze klok is met de andere grootere , die 16,000 pond weegt (dit moet 17,000 zijn , zie vorige klok
te Rome), na vernieling door den bliksem in het naast voorgaande
jaar , gegoten in het jaar d. H. 1353, in de maand Juni, en weegt
11,000 pond. Amen.
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kilogr. Men vermoedt dat Andr. Klokgieter 1) het in 1371 gegoten heeft, maar dit komt met bovenstaand jaartal niet uit.
Kraus , a. w. I I . , s. 257 en 336.
Rome. Op de eerste klok van de Basilica Laterana, in 1389
gegoten , wordt onder de namen der Heiligen en eenige onleesbare
woorden melding gemaakt van Bonifacius IX , die in dat jaar tot
Paus is gekozen.
De tweede was met den naam van Honorius IlI voorzien. Zij
is echter door ouderdom gebroken, maar in 1504 hersteld, en op
deze klok is melding van Ranutius Farnesius , Cardinaal en Neef
van Paulus IlI en aartsbisschop van het Lateraan.
Op de derde en vierde klok wordt ook de maker van de klokken
vermeld.
Roecha bij Sallengre I I , p. 1270.

1) Zio over hem Dr. Otte. Handb. d. Kirchb. Kunst-Archäologie
I I , s. 783.
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Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 172.
Lichtaard.

Hier staat achter veni 1 , lees 3,

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 174.
Warga. De Hoogleeraar J. C. Gf. Boot te Amsterdam leest daar in plaats van Dpetrus Johannis a dormen fuderunt" dus: ^tempore iohannis a donia curati".
Zie de afbeelding in Vrije Fries XVI, en het door mij
geschrevene, in het 58ste Verslag v. h. Pr. Gen. over het
jaar 1885—1886, in Nagalm van klokken, blz. 1 enz.
De Heer Jos. Habets, archivaris in Limburg, schreef
mij 25 Febr. ' 8 7 , dat door ZEw. de vierde regel van
bovenbedoelde afbeelding van het opschrift op de oude klok
te Warga dús gelezen wordt: Magister Petrus Joannis ad
or(andum) me fudit. Hoe dankbaar ik echter ook voor de
vriendelijke briefkaart van den Heer Habets ben, zoo kan
ik mij evenwel nog veel eer met de lezing van Prof. Boot,
dan met die van den Heer H. vereenigen.
Dr. Ebner 1) leest Fabiani in plaats van Patiani, in
overeenstemming met wijlen den Heer Philippona, en bijkans als Prof. Boot «tempore Johannis a Donis (Dovis?)
curati". Ik verwijs ZEd. naar wat ik schreef in bovengen.
Nagalm aan het adres van Prof. Boot en den Heer Philippona.
1) Beilage zur Augsburger Postzeitung 1886, no. 24.
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De letters, die in den tweeden regel op de klok voorkomen, heb ik verklaard in de Vrije Fries X V I , blz. 174.
Dr. Ebner verklaart ze niet te verstaan, maar kan zich
toch met mijne verklaring niet vereenigen. Mijns inziens
hebben wij Her een merkwaardig voorbeeld van eene reeks
letters, die als beginletters van woorden te verklaren zijn
uit de 15de eeuw. Zie daarvan meer exempelen bij Dr.
Otte, Kirch. Kunst-Arch. I , s. 400, 410 en 447.
Vrije Fries XVI, blz. 176.
De Heer A. Fritsen, bovengenoemd, bericht mij ten aanzien der vroegere klok te Koorder-Drachten, zie Vrije
Fries X V I , blz. 176, dat hij die heeft versmolten, daar
zij zonder waarde was wat de klank betreft. Het opschrift
was toch zeer eigenaardig, en daarom acht ik de versmelting, uit oudheidkundig standpunt beschouwd, jammer.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 179.
Emmen. Volgens de Dr. Volksalm. 1883 is het opschrift
dus: »Anno dni MCCCCLVI. Maria bin ik geheten, dat
korspel van empne hebbet mi don gheten, an unser leven
vrowen ere. Casper . Melchior . Balthasar . S. Petrus . S.
Paulus . S. Johannes . S. Andreas . S. Jakobus . S. Thomas .
iá. Bartolomous . S. Philippus . S. Matheus . S. Simon . S.
Judas . S. Matias.' ; In het midden zijn twee beelden; het
een heeft het omschrift »ave Maria gratia", en het andere
«Sanctus Paulus". Lager staat »help God ut allen noet.
Wi en weten nicht wisser wen den doet. Gert Kling het
mi gegoten tot God siner ere. Wake up dat wil ik die
raden, ghanck die kerken drade unde heur de missen mit
vlite, do recht unde lieke, so wil di God ghevene 't
eeuwighe rike."
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blz. 184, n. 1.

Alkmaar. In het Heilige Geesthuis hing een heeluursklok, wijd 6 voeten en l i duim en zwaar 6300 ponden,
en 4 Oct. 1487 door Gobel Moer gegoten, die het opschrift had: »Op time patrone Laurenti scismata tolle ut
Christo mundi famulemur pace fecundi. Anno domini
MCCCCLXXXYII Gobelinus Moer fecit." 1)
C. W. Bruinvis, Hoe de Alkmaarsche Waagtoren zijn
Klokkenspel bekomen heeft. Alkmaar Herms. Coster en
Zoon 1888, n. i. d. h., bladz. 6.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 184, no. 1.

Alkmaar. In het Heilige Geesthuis had de halfuursklok,
wijd 4 voeten en 2 duimen en zwaar 2098 ponden, het
opschrift: »Pieter is myn naom, myn geluyt zy Godt bequaem. Gobel Maer 2) goet mij int jaer ons Heren
MCCCCLXXXYIII."
Bruinvis, t. a. p.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 184 en 185.

Behalve het opschrift op de klok te Irnsum van 1488
leest men daarop ook nog »de kerckmeesters waren doen
ter tijd Luijtsen Jansoen en de Vredrick aerntsoen". Deze
lieden woonden echter in Staveren, van waar de oude klok
afkomstig is.
Opgave van Jae. R. Kijdam, d.d. 22 Juli 1889, architect in Irnsum.
Jislum.

»Ano dm. MCCCCXLV in nomine Jesu et

1) Beste beschermheer Laurentius! neem de scheuringen weg, opdat
wij, door den vrede der wereld gelukkig, Christus mogen dienen,
Gobel Moer heeft (mij) in het jaar des Heeren 1487 gemaakt.
2) Maer, zeker in plaats van Moer.
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Marie bonae, Fifido et Tiulone (misschien is Fifidus —
Feije, en zal bij den tweeden naam Tialone of Tiulone
Tjalle of Tiele gemeend zijn) advocatis per me Johem 1)
sub curato Ub (verkorting voor Ubbone) fusa est campana
in hoDore beate Catnrine virginis. 2)
Franeker. St. Maartenstoren; oudste kiok. »In die eer
goeds en sinte mertiin bin ie geemaect in 't jaer MCCCCL
bi den persoen meister andries Waltges soen — in dien
tiden en hadde douwa tiaerda soen aielva Sicba (Sicoa?)
Sciaerda dochter edewaer die goede tot enen wive fecit
geriit butendiic. 3)
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer Secretaris J. A. Zaalberg, d.d. 19 Juli 1888.
Aalsum. In gothische letters: »Jhesus . Maria . Sancta .
Hanna . 4) van Butendyck . 5) me . fecit . anno . dm. .
M . CCCC . 0 6 ) . II". Op deze klok staat ter weerszijden
een beeld, vermoedelijk Maria met de kroon, het kind,
met een stralende zon om het hoofd, op een arm, en in
de andere hand een scepter. Zie Alt., Die Heiligen bilden, s. 137.
Oosterend. Oude klok (zie de andere op 1645) »De1) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 296.
2) In het jaar d. H. 1445 is deze klok in den naam van Jezus en
de goede Maria door mij Johannes tot eer van de zalige maagd Cathïina gegoten, toen Feïjo en Tjalle (of Tiele) kerkvoogden waren ,
onder den geestelijke Ubbo.
3) heeft gemaakt Gerrit Butendiik. Zie Vrije Fries XVI, blz. 294.
Te Delft is eene klok van hetzelfde jaar , a. w. blz. 190.
4) Deze was de patrones van Aalsum. Chtrb. I I , blz. 828.
5) Zie over de fam. Butendyck, Vrije Fries XVI, blz. 294 en 295.
6) Is deze C op de klok soms ook L ? Ik zou het denken omdat
zij anders door geen punt van de vier voorgaande Cs gescheiden
zou zijn.
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functos ploro, fugo pestem, festa decoro, laudo deum veru,
voco plebem, collego clera, an° dni MOOOCLXVIII". 1)
Iets lager » Steven butendiic".
Volgens vriendelijke opgave van H.H. kerkvoogden, d.d.
31 Aug. '89.
Terkaple. In gothische letters: »Ora pro nob. bta stna
margareta dus imanus 2) pastor tuc tpis tieppus 3) domicellus anno dm -f M + CCCG + LXXII."
Yoluit is dit: ora pro nobis beata sanota margareta dominus imanus pastor tune temporis tieppus domicellus anno
domini M OCCO LXXII. 4)
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, get. J. Bonsema, d.d. 24 Juli 1889.
Finkum.

Op de oude klok staat:

)))JjI( vox mea vox vite voco vos ad sacra venite vivos
voco defuntos plango fulgura frango iohs harlmgs euratus
anno dm MCCCCLXXVII." 5)
Vervolgens staat er een wapen op de klok, bevattende
een arend, en daaronder het woord »vemerus". 6)
1) Ik beween de dooden, verdrijf de pest, versier de feesten , prijs
den waren God, roep het volk, vergader de geestelijkheid. In het
jaar des Heeren 1468.
2) Latijnsche naam voor Eema, die voorkomt Chartb. v. Vr, I ,
blz. 649 , en nu nog als Ime in gebruik is.
3) Latijnsche naam voor TjepJce.
4) Bid voor ons zalige H. Margaretha. Heer Eema pastoor toen
ter tijd; Tjepke Jonker. In het jaar d.' H. 1472. —• In het Beneficiaalboek wordt vermeld, dat de kerk te Terkaple eene patrones had,
zonder dat haar naam genoemd wordt. Uit dit opschrift blijkt, dat
zij de II. Margaretha was.
5) Mijn stem is de stem des levens. Ik roep U tot het heilige,
komt! Ik roep de levenden , betreur de dooden, verbreek de bliksems. Johs. Harlings priester , in het jaar des Heeren 1477.
6) Ik vermoed dat dit wapen zal zijn of van den gever der klok
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Volgens vriendelijke opgave van H.H. kerkvoogden en
Ds. J. Kapteijn, in Sept. 1889.
Oppenhuizen. In gothische letters: «Maria * vocor *
Gherardus * de * wou * me * fecit * M * CCCC *
LXXXVI." 1)
Yolgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 21 Sept.
1889, get. H. de Vries Az.
Oosterwolde in Friesland. 2) De klok aldaar heeft in
het midden, eenigzins naar onderen, twee teekeningen.
Jezus aan het kruis met Joh. en Maria en daarboven INTLI,
en dan Maria met het kind, waarboven staat »Ave Maria
Glorie". Vervolgens het opschrift:
sMaria bin ick gheheten. Dat kerspel tot Oosterwolde
loit mi goet jaar o H. 1492. Mortuos plango + vivos
voco + fulgura frango + vox mea vox vitae + ad sacra
venite, herman mij ghegoten heeft."
Dit alles is in staande letters, zoodat n. i. enz. moeielijk
te onderscheiden zijn.
Volgens vriendelijke opgave van Ds. J. E. v. Iterson,
vroeger pred. aldaar.
veinems genaamd, of van den gieter veinerus gehecton , öf dat het
het wapen van den parochie-geestelijke van Finkum zal zijn , en dit
aangeduid wordt door een latijnsehen vorm veinerus d. i. van Finkum.
Een oude naam van Finkum is toch Feirdtum (zie Reg. v. Aanbreng
I , blz. 58), en hiervan kon men met een weinig verandering Feinerus
of Veinerus maken, het adjectivum dat van Feinttum moest beteekenen.
Misschien staat er echter Reinerus, en is dit dan een latijnsche naam
voor Rinia. Er was toch een state Rinia in do nabijheid van Finkum.
1) De klok was aan Maria gewijd, hoewel zij niet patronesse was
van Opponhuizen. De patroon aldaar was toch Sinte Johannes baptista. Zie Reg. v. Aanbr. II , blz. 25.
2) Vergelijk met deze klok die te Eppenhuizen 1478 , te Beets van
1482, te Zuurdijk 1482, te Oenkerk 1494, Vrije Fries XVI, blz.
183, 184 , 185. De klokgieter komt voor t. a. p. blz. 296. Zie
voorts de Maria-klokken.
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Oosterzee. «Sanctus Laurentius et Sanctus Martinus vocor.
Gerardus de Wou mefeoit anno domini MCCCCXCVIII." 1)
Dit opschrift staat boven rondom de klok, en de woorden
er van worden telkens door het figuur van een ster gescheiden.
Volgens den Heer E. Keilholz, hoofd der school, d.d.
15 Mei '89.
Lioessens. In gothische letters: »ano . dm . M .
CCCCXOVIII . Josefus . mra . 2) heer . köpe . kerckheer .
-f- heer . lyvert . 3) vycaryus . in . godes . eer . Johan .
mij . ghegoten . haet . -J-". 4)
Voluit is dit: anno . domini . 1498 . Josefus . maria .
heer . kempe . kerckheer . heer . lyvert . vicarius . enz.
Aan de eene zijde staat een beeld in bisschoppelijk gewaad; aan de andere zijde eveneens een beeld, maar minder duidelijk dan het eerste.
Volgens opgave van den Heer A. S. Tuinman Az,,
hoofd der school, die zich bij de opname van het opschrift
veel moeite heeft getroost.
Goldbach (Kreis-Konstanz). De eerste klok bevat in goth. schrift
de namen der vier Evangelisten. Zij is uit de 15de eeuw.
Kraus , Baden I , s. 497.
1) TI. Laurentius en H. Martinus heet ik. Gerardus do Wou heeft
mij gemaakt in het jaar des Heeren 1498.
2) De lezing van deze twee namen is vrij zeker, hoewel niet geheel
ontwijfelbaar. Is onze lezing juist , dan was de klok gewijd aan
Jezus ouders.
3) Hier kan ook Sijvert staan. .Lijvert — Liuvert.
4) Wijlen de Heer W. Eekhoff gaf mij vroeger een afschrift van
dit opschrift, en had er met potlood Blija ? opgeschreven. Zooals
ná blijkt is het te Lioessens. Zie Vrije Fries XVI, blz. 188. Eekhoff las voor „Josefus . mra . ' dus: i den tijt was. Maar de interpunctie maakt duidelijk dat wij slechts met twee woorden te doen
hebben. Eekhoff had daarenboven den naam kempe overgeslagen bij
de afneming.
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Uéberlingen (Kreis-Konstanz). Het Dreiviertelglockchen 250 ctr.
zwaar, 0,60 M. hoog , 0,70 M. wijd , bevat in gothisch schrift
slechts de namen der 4 Evangelisten. Het is uit de 15de eeuw.
Kraus , Baden I , s. 614.
Nennsdorf (Sachs. Weim. Eisenach). De eerste klok is uit de
15de eeuw , bevat een opschrift in majuskels, voor een deel onderst
boven , zes medaillons , waarin de teek enen der Evangelisten , het
lam Gods en de pelikaan zijn, en eindelijk het Tümplingsche wapen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. , s. 190.
Rome. Op de groote klok van de Jesuiten-kerk , die uit Engeland afkomstig is , staat:
»Facta fuit A. Dom. 1400 die VI mensis Septembris. Sancta
Barbara ora pro nobis." 1)
Roccha bij Sallengre, p. 1271.
Arry (Lotharingen). Op eene klok van eigenaardigen vorm
staat: f »Laudo Deum verum , Plebem voco , congrego clerum f
Festa decoro , pestem fngo , defunctos ploro MCCCC."
Kraus , a. w. I I I , 1 , s. 19.
Kienzheim (Ober-Elsass). In den toren van de S. Regula-kerk
aldaar , hangt eene kleine klok , die uit het begin der 15de eeuw
is , en de namen der Evangelisten bevat.
Kraus , a. w. I I , s. 219.
Jever. Hier zijn klokken van 1409 en 1420.
Ber. ü. die Th. d. Old. Lv. f. Al. V , s. 17.
De klok te Eek is ook van 1420. Vrije Fries XVI, blz. 189.
Sckmöllen in Brandenburg. 1 klok van 1418 met het opschrift
in gothische minuskels ;
»Jhesus maria sancte nicolae sancta caterina ora pro nobis."
(Jezus , Maria , H. Nicolaus , H. Catharina bid voor ons).
R. Bergau , a. w. s. 689.
Wellen (Belgiscli-Limburg). De klok is in 1867 gescheurd. Zij
werd toen hergoten door Severinus van Aerschot te Leuven. Voor
dien tijd stond op de oude klok :
1) Is gemaakt in het jaar d. H. 1400 , den 6 Sept. Heilige Barbara bid voor ons. Zie het opschrift der verkochte klok te Waaxons,
Vrije Fries XVI, blz, 171.
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»Brigida es mynê name
My gheluyt sy Gode bequame
Also verre als më my horë sal
Wilt God Wellë over beware al.
Peter Waghenens MCCCCXXIV."
Zie »'t Daghet in den Oosten", jaarg. 1890, blz. 183. De
Heer Johan Winkler gaf mij dit vriendelijk op.
Waàbs (Sl.-Holstein). In 1777 vergoot B. J. Beseier voor deze
plaats eene klok. Op de toen vergotene las hij ; »mundi catua tux
scit auxiliatur 1430 Butendix fecit." Een bekwaam man had echter
het opschrift dus vertaald weergegeven »de Heiland der wereld
moet door ons geëerd worden. Butendix heeft mij gemaakt." R.
Haupt, a. "vv. , meent nu , dat hel opschrift wel geluid zal hebben
»mundi salvator crit (cristus) rex c (con) ciliator." De gieter komt
voor Vrije Fries XVI, 294 of 295.
Doeveren. De oude klok aldaar hangt, na de verwoesting deioude kerk door de Franschen in 1794 , in eenen lindeboom , en
heeft tot opschrift: »Confirma Dom. opus Tuum. A° 1435."
V. Alphen , Kerk. Handb. 1889 , blz. 254.
Mnischenhagen (Sl.-Holstein). »anno dni MCCCCXXXV jar na
der hort XPI gheghoten osanna hete ik kort de ghot in de ere
onser leven vrowen un süte nicolawsses."
Tusschen de woorden zijn sterren en wapens, jonge adelaars;
op den mantel staat Maria met het kind en Nicolaus.
R. Haupt, a. w.
^alkmaar. De St. Jans-kapel. De uursklok , St. Jan genaamd,
\fas in 1443 gegoten door Pieter van Dormen en had tot opschrift
»Sinte Jan is myn naem, myn geluyt zij god bequaem. 1443.
Pieter van Dormen." Zij versmolt bij den brand van 1760. De
tegenwoordige heeft een latijnsch opschrift, vrij vertaald dus:
»Ik, die reeds was geweest drie eeuwen lang en meer
Des torens stem en eer,
Strek ten bewijze wat één dag:
Na zooveel jaren tijds vermag.
Die nare dag , toen kerk en kerkgewelf verbrandde
Toen werd ik aklig , flauw , ik viel mij zelf te schande ,
Wijl rookend puin en gloeiende asche mij bestoof,
Ik moest door 't vuur bederven , oude sloof.
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Geen nood , door de achtbre heeren hier te lezen 1)
Werd last gegeven , dat het vuur eens kunstenaars ,
Elk een verhaalt het als wat raars ,
Mij weder geven zou het eertijds jeugdig leven."
De halfuursklok , bekostigd door Willem van der Goes 2) , abt
van Egmond , was gegoten in 1439.
De daarop volgende klok door Kilianus Wegewart 3). ook in
1439.
De zeven andere door Jacob Wagheneus van Mechelen , eveneens
in 1439. 4)
Bruinvis , a. w. , blz. 7.
In den dorpstoren te Hazerswoude bevinden zich twee klokken ,
algemeen onder de namen van de »groote" en de »kleine" klok
bekend. Dezer dagen moest eene noodzakelijke herstelling plaats
hebben aan den stoel , waarin de groote klok hangt, bij welke gelegenheid de aandacht viel op eenige versregelen , die in gietvorm
op beide klokken voorkomen en bij kunstlicht moesten gelezen worden. Zoo leest men op de groote klok in gothisch schrift:
Niclaes is mijn naem , bedreven,
Van Bochorst di mij heeft gegheven .
Der heijliger kercken Ghemeen.
Men screef MCCCCL Ende een.
Tot Utrecht Si Wi gemaekt.
En op de kleine klok leest men in latijnsche letter :
lek Roepe Sterck
In Godes Kerck
Clien Ende Groot
En Roep Oock Uyt
Met Mijn Geluyt
Des 's MenSehen Doot.
HaSersWoude.
Claudy Fremy Me Fecit.
1) De namen der toenmalige Burgemeesters.
2) Zie Oudh. v. Kennemeiiand, H. v. R., blz. 473.
3) Een voorvader dus van Kylianus Wegewaert, vermeld Vrije
Fries XVI, blz. 300.
4) Zie andere gieters van deze familie vermeld Vrije Fries XVI,
blz, 300.
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Uden. In den toren van de op 4 April 1886 afgebrande kerk
had de tweede klok den naam Petrus en was gegoten 1443.
Tijdschr. v. N. Brab. Gesch. taal- en letterkunde no, 16. 15
Mei 1886.
Winzenheim (Ober-Elsass). Tot 1842 bestond daar de klok,
die men op nieuw had laten gieten, toen in 1444 die Armagnaken
de oude St. Laurentius-kerk met de oude klok hadden vernield.
Het opschrift luidde :
»Die Jaecken verbrannten mich , Gerge Endrich gos mich. Anno
dom. MCCCCXXXXV Johr, liess mich in S. Lorenz er luden."
Volgens eene andere opgave was het opschrift dus:
»Anno domini 1414 Jaehre ich mich.
in Sanct Lorenzi lute ich.
die Jaecken verbrannten mich.
Georg Enderle goss mich."
Kraus, a. w. I I . s. 697.
Leutra (Sachs. Weim. Eisenach.) De zoogenoemde zilveren klok
heeft in Majuskels : »M° CCCC0 L° Herlin."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 169.
Brandenburg. De uurklok van 1456, in diameter 1,22 M. ,
heeft het opschrift:
»Mi heft ghegaten meister hennigk van peine
de dode bewene ik grot un cleine
de levendeghen rope ik to godes denste un eren
blixen donre heipe ik afkeren
Anno dni CCCC° M° LVI° laus tibe xpe i e. (In het
jaar d. H. 1456. U zij de eer Chr. Jezus!)
R. Bergau , a. w. s. 249.
Weisenburg in Brandenburg. De kleinste klok aldaar heeft het
opschrift:
»Anno dm. MCCCCLVIII in dem dage Viti."
R. Bergau , a. w. s. 776. Ik betwijfel of dit opschrift juist is
weergegeven. Uit hetzelfde jaar zijn de klokken te Oldemirdum en
te Pewsum. Vrije Fries XVI, blz. 179.
Tiel. Op de brandklok , hangende in het torentje op het stadhuis , staat :
1458.
Foris is mijn naem
4
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Tyt ende vyer doe u verstaen
Noet, storm ende brant
wiil ie syn een onderstant.
Z. in de Nav. 1887, afl. 2 , blz. 110.
Jena. Sladskerk. In het groen torentje. »Anno MCCCCXLVIII
jare. gott dem almechnolgen (!) zu lobe un ere marien un iohansen
ben ich gegose." Een relief, de gekruisigde tusschen Maria en
Johannes. In doorsnede 110 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 103.
Brandenburg. De kwartier-klok van 1466 , in diameter 0,79
M. , heeft het opschrift:
»Anno dni MCCCCLXVI — a."
Daarnaast een kleine crucifix , en op de klok een zittende , zegenende , bisschop , lang 0,065 M.
R. Bergau , a. w. s. 249.
Kirchnwvumen (Lotharingen). De vroegere klok, nú vergoten,
had het opschrift:
»-J- Veder . nen ® derhen . ich ® bo . do . m ig>
MCCCCLXVII ® Q . -f Maria Neissen . en <S> auc . vosl."
Kraus , a. w. I I I , 1 , s. 248.
Gebweiler (Ober-Elsass). Dominicaner-klooster. »Me posuere
patres, qui, spretis censibus, ire post miserum miseri sic volnere
Jesum. 1) Anno Domini MCCCCLXVIII."
Kraus , a. w. I I , s. 711.
Bappoltsweüer (Ober-Elsass). De oudste klok in den Metzgerthurm : »In dem jor do man zahlt MCCCCLXVIII jor , in Gottes
namen war ich gossen."
Kraus , a. w. I I , s. 529.
Tellïngstedt (Sl.-Holstein). »Anno domini MCCCCLXXII." In
dm. 0,40 , hoog 0,30. R. Haupt, a. w.
Uit hetzelfde jaar zijn klokken te Wirdum (Fr.) en Detern (Ofr.)
en Wilsum , zie Vrije Fries XVI, blz. 182.
1} De vaders hebben mij geplaatst, die, met verachting van het
geld, als armen achter den armen Jezus hebben willen gaan. Miser
betoekent eigenlijk ellendig , beklagenswaardig.
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ffaabs (Sl.-Holstcin). «anno dni MCCCC in demo LXXII jare
do wart dit vat gegalen in de ere gades unde onse leven vrowen.
marquart krol mi gegaten hat got geve siner sele" (rat).
De afmetingen dezer klok zijn 0,83 ; 0,60 ; 0,62.
R. Haupt, a. w. Zie klokken uit hetzelfde jaar Vrije Fries
XVI, blz. 182.
Scharl (in Sagelterland). Volgens opgave van dun Heer Westendorp in zijne Antiquiteiten II , blz. 94 , stond op de klok aldaar
het jaargetal 1472.
Mr. M. Hettema en R. R. Posthumus , a. w. , blz. 136.
Brandenburg (St. Katharina-kerk). Johannes van 1474 , in diameter 1,06 M., met het opschrift:
»yohannes gaf men den name my
ym yaar MCCCC ende LXXIIII daer by
lienric wagheneus 1) heeft mij ghemaect
god heb lof ende wel gheraect."
Daarachter het teeken van den klokgieter (kruis in een driehoek)
en een klein relief.
R. Bergau , a. w. s. 260.
Uden. In den toren van de op 4 Apr. 1886 afgebrande kerk
woog de derde klok 2250 k.gr. en had het opschrift :
»Jezus Mazarenus Rex Judeorum vocor et me fecit Gulielmus
Moer 2) anno domini MCCCCLXXXIIII die XIIII mensis Seplembris." 3)
Tijdschr. v. N. Brab. Gesch. taal- en letterkunde, no. 16. 15
Mei 1886.
ffaringhuizen.
vreede verkenen
Steven Buytendijk
Opgave van C.

»Ik heet Willebrordt en bid god dat hij ons
moet, en alle dooden het hemelrijk , mij maakte
4) in het jaer 1475."
W. Bruinvis.

1) Zie Vrije Fries XVI, blz. 300. Uit hetzelfde jaar is de klok
te Langweer , a. w. , blz. 183.
2) Zie den gieter Vrije Fries XVI , blz. 297.
3) Ik heet Jezus de Nazarener de Koning der Joden en Willem
Moer heeft mij gemaakt in het jaar d. H. 1484, den 14den Sept. Zie
eene klok uit dat jaar te Delft, Vrije Fries XVI, blz. 194.
4) Zie Vrije Fries XVI, blz. 295.
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Äaiingen (Sl.-Holstein). »Help . maria . maria magdalena .
dat ik hete . dat karspel tho kathen . letli . mi gethen . gade .
tho . lave . unde . tho . eren . ihesus . nasarenus . rex . judeoruin . MCCCCLXXXVII [sanctus] laurens . unde . sancta maria
magdalena . unde . alle . gadeshilligen . dor . was . her iohan .
ivers . kerkhere . peter hanssen . mi . goed . got . gheve . siner .
sele . rad."
Op den mantel staan Maria met het kind en crucifixus zonder
kruis.
De afmetingen der klok zijn 1,13 ; 0,78 en 0,81.
R. Haupt, a. w. I e Markgroningen is eene klok van hetzelfde
jaar. Vrije Fries XVI, Hz. 194.
Ramslolt (in Sagelterland). »Anno Domini 1488 Tempore Domini Roberti curati in Raemslo ; me fecit Tomas De Damone" d. i.
In het jaar des Heeren 1488 , ten tijde van Heer Robertus geestelijke in Ramslo , heeft Tomas van Damme mij gemaakt.
Jr. Mr. M. Hettema en R. R. Posthumus , Onze reis naar Sagelterland. Fran. bij G. IJpma , 1836 , blz. 135. — De klok te
Irnsum , van Staveren afkomstig-, is van hetzelfde jaar. Vrije Fries
XVI, blz. 184 en 185.
WMiden (Sl.-Holstein). »Anno - f dni - f M + CCCCXC."
Deze klok is in dm. 0,70 en h. 0,60.
R. Haupt, a. w. — Uit hetzelfde jaar zijn klokken te Genum
en Nunen. Vrije Fries XVI , blz. 185 en 195.
Lindena. De middelste klok heeft een medaillon met Christushoofd en het lam met de banier. 1490.
R. Bergau , a. vr. s. 496.
Jülerhock in Brandenburg. 4 klokken.
1. Groote van 1495 met Heiligen-reliefs, door Gregor Mertensdorf gegoten, »Hosanna hal. Jesu Cristo, Mariae Nicolao dien ich." 1)
2. Groote klok : »Dei agne , Jesu magne , tu dignare nos salvare." 2)
3 en 4 zijn kleinere klokken van 1490 en 1491.
R. Bergau , a. vr. s. 426.
1) Hosanna haleluja. Ik dien Jes. Chr. , Maria, Nieolaus. Uit
hetzelfde jaar zijn de klokken te Hemrik en Logumcr Voorwerk. Vrij o
Fries XVI, blz. 18G.
2) Lam Gods. groote Jesus! verwaardig U ons te behouden;
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Eschenzweüer (Ober-Elsass). »Hat . iriich . Osarma . Georg .
von . Spir . in . Goltes . ere . gegossen . anno . Chri .
MCCCCLXXXXV.
Kraus , a. w. I I , s. 87.
Guben in Brandenburg. De oude stormklok in den torenkoepel
uit de 15de eeuw heeft het opschrift: »IIilf das ein gut end geveinn
alles was ich beginn."
R. Bergau , a. w. s. 401.
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Klokken uit de 16de eeuw.

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 203.
Hoeksterpoort, Leeuwarden. Zie hierover Nagalm v. klokken, blz. 1 1 , in het Verslag v. h. Fr. Gen. 1885—1886.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 203.
Engelum. Groote klok in gothische letters: »ano . dm
M . CCCCC . XXIX : Bi . tidë . H. thierk . pastoer .
H. claes . vioarius . Edsardus . h'scap . toe . grove . stes.
thierk . ians . soe . Sipke . pet' . soe foegde : Ja , t.
Stege . goet . mij -J-." 1) Zie fig. 4 , pi. I.
Volgens H.H. kerkvoogden, d.d. 21 Sept. '89.
Bijvoeging bij de Vrije Fries XVI, blz. 207.
Op de daar vermelde klok te IJlst komen, behalve het
medegedeelde opschrift, nog aan twee zijden afbeeldingen
voor van den Zaligmaker, van p. m. 25 centimeter grootte.
De wijsvinger is omhoog geheven, en de linkerhand houdt
een wereldbol, met een kruis er op, vast.
Volgens mededeeling van M. O. Schuurmans, d.d. 2
Nov. 1890.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 209.
Rijperkerk.
en Bathseba.

Daar staat Daniel en Bathseba, lees David

1) In het jaar des Heeren 1529. Bij tijden Heer Tjierk pastoor.
Heer Claes vicaris. Edsard heerschap te Grovestins. Tjierk Janszoon, Sipke peterszoon voogden: Jan ter Stege goot mij.

Wumkes.nl

56

KLOKKEN UIT

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 216.
In noot 2 staat het jaartal 1381, moet zijn 1517.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 220.

Doetinchem. De klok, onder deze plaats opgegeven, is
nu te Hulst in Zeeland. Aldaar brandde" in 4876, op 1
Sept., de toren af. Voor den nieuwen toren kocht de
Burgemeester van Hulst de klok, die vroeger te Doetinchem gehangen had, van den Heer van Bergen te Heiligerlee, aan wien zij door Doetinchem verkocht of verruild
was. De Heeren Buijze en Tetterode gaven mij dit op,
volgens wier mededeeling het jaartal der klok niet 4564
maar 4563 is.
Gaastmeer. »Ave Regina . Ave Regina Coelorum : Ave
Domina Angelorum . Salve radix, salve porta, ex qua
munda lux est orta . Graude, Virgo gloriosa, super omnes
speciosa, Yalde, o valde decora, et pro nohis Christum
exora. Ave Regina Coelorum, Mater Regis Angelorum.
Wou Pudere Grherardus (c. s.?) Schonenborch Johanes N. IJ.
f Anno Domini MCCCCC. 4)
Leeuw. Cour. 24 Oct. 1889.
1) Wees gegroet Koningin. "Wees gegroet Koningin des Hemels.
Wees gegroet, vorstin der Engelen. Heil U wortel, heil U poort,
waaruit het reine licht voortkwam. Verblijd U , beroemde, boven
allen, schoone , zeer ja! zeer zuivere Maagd, en bid Christus voor
ons. Wees gegroet Koningin des Hemels, Moeder van den Koning
dor Engelen. Gherardus Wou (met zijn compagnon) Johannes Schonenborch hebben (mij) gegoten, in naam van Jezus, in het jaar des
Heeren 1500." — Het is niet zeker of de letters c. s. op de klok
staan. De letters IV. IJ. verklaar ik door nomine Mezu, d. i. in naam
van Jezus. —• Het jaartal wordt in de Leeuw. Cour. opgegeven als
MCCCLI; maar dit kan niet juist zijn. Gherardus Wou en Johannes
Schonenborch goten in het begin der 16de eeuw. Ik gis daarom, dat
op de klok zal staan , niet MCCCLI, maar MCCCCC , d. i. 1500.
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letters: »Jhesus . Maria .
. Wou . me . fecit . anno .
f-"
Heer D. R. de Groot, d.d.

Paesens. »Anno dmi MCCCCCIIII. Maria bin ick geheoten. Dat kerspel to den palen 1) hebben my laten
gieten. Johan my gegoten haet." Op de klok staan twee
beeldjes, onder het een staat »sancta Maria", onder het
ander »sanctus Antonius."
Schülaard. Op eene der twee klokken staat in moeilijk
te ontcijferen letters: » Maria g(rata) m(ater) d(omini) e(t)
v(irgo) XV C IIII a(ve) d(iva) v)irgo)."
Voor staat wellicht een kop van een wolf, en achter
het beeld van een geit of schaap.
Joure. De tweede klok (zie ook onder de 18de en 17de
eeuw) hing vroeger in den toren van Haskerhorne, en heeft
in oude gothische letters het opschrift:
»Salvator bin ick geheten
Jelle Broers 2) heeft mi doen gheten
do men screef M.CCCCCXII daer bi
goeten Geert van Wou ende Johan ter Stege mij. f"
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden.
Lutkewierum. Groote klok. Aan de oost- en westzijde
ziet men een beeld, ± 1 d.M. hoog, met een kap, langen
mantel, in de rechterhand een kromstaf, en in de linker
een groot, dik, opengeslagen boek. Een hondje springt
1) Dit zal wel moeten zijn to den Paesens (Benefie. boek v. Vriesland) of to den Pasens (Oostergo. Reg. v. Geest. opk., blz. 116).
2) Hij komt voor in het Benef. boek v. Fr. Zevenwouden, bladz.
31 en 32.
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er bij op. Boven deze beelden staat in gothische letters
het randschrift:
»-f- Grertrudis ben ick gehete, her. Wibe 1) Poko z.
Juaantz 2) Hessel Loleke z. 3) Lolle Otto z. 4) Andel
Hines (f) z. foegden hebbe mi late gete. Wou fudere 5)
Grherardus Schoneborch. Johannes 6) . abbet . toe . Lidlu.
hett . mi gveit . God 7) . bedît 8) . XVCXYI.
Volgens opgave van den Heer K. v. d. Werf, Hoofd
d. O. school.
Bolsward. De vrouwen- of Mariaklok in den St. Martini-toren.
Tusschen twee fraai geornamenteerde randen, waarvan
de benedenste waarschijnlijk de symbolen van den halsketen van het Gulden Vlies, den vuursteen met de vonken en
het stuk staal (twee ineengestrengelde hoefijzers) bevat, staat:
1) Hij wordt nog vermeld in Benefic. Boek, blz. 397 , „bij Heer
Wybe tyden."
2) Dit is verkort voor Juan Antz.
3) Hij was de zoon van Loleke Hesselz., als kerkvoogd vermeld
Ben. boek, blz. 395.
4) Benfic. boek , blz. 397 , wordt nog vermeld een „Otte acker".
(f) In het Benef. boek komt Hennes weduwe voor.
5) fudere e; hebben gegoten. Wou fudere Gherardus Schoneborch,
duidt de Compagnieschap de Wou-Schoneborch , die in die tijden bestond (zie Vrije Fries XVI, blz. 299 en 301) als gieters aan.
6) Bedoeld is Johan Duiveland. Zie H. v. R. Oudh. en Gest. v.
Vriesl. I I , blz. 198. —• Het beeld op de klok zal het zijne zijn. Do
abt werd soms met bisschopsstaf en boek afgebeeld. De hond is een
beeld of van trouw van den abt voor zijne kudde, of van kennis en wetenschap. Zie Otte, a. w. I. 278, 466, 490 n. 1; Boek der Wijsheid
6 : 17 en 7:7; Moll , a. w. II , 2. blz. 70 , 71 en Otte , a. w. I ,
blz. 378, fig. 157.
7) De woorden „heeft mi gueit-god" , lees ik aaneen, en beteekenen dan „heeft mij Gode gewijd".
8) Verkort voor „benedictus est dominus in terra" t- geprezen is
de Heer op aarde.
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»Maria is myn naem, myn gheluet sy vuer guede bequaem, den levenden roep ick, den doeden over luy ick,
Goebel Zael heeft my ghegoten int jaar ons. heeren
MCCCCCXXIIL"
De klok, in middellijn 1,44, in hoogte 1,17, en in
omtrek 4,55 M. groot, met den grondtoon D., bevat links
en rechts beneden het rondschrift twee medaillons, die in
verband staan met Maria en het kind Jezus, en in den
rand 5. Zie M. E. v. d. Meulen, Bolswards Kunst en
Kunstgesch., blz. 28 enz., met de afbeelding.
Genoemde Heer heeft in den toren der St. Martini-kerk
nog een klokje ontdekt, van prachtig metaal en welluidenden klank, waar opstaat: rand 1: »Johannis te poribs Dni."
Rand 2 : »Stephanus me fecit.'' Rand 3 : »anno MCCC
bis quoque deni."
Zie den gieter achter in de lijst, Vrije Fries XVI of
Overdruk.
Warns.

Tweede klok: 1)
»Di mi hebben doen maken
God laetse in hemelriek Gheraken.
Anno domni MCCCCCXXYÏÏL"
Dit alles staat in gothische letters. Zie pï. I , fig. 6.
Volgens vriendelijke opgave van de H.H.: II. Dijkstra
en P. J. v. d. Veer te Koudum.

Tjummarum.
»Ik ben in 1531 ter eero van de Heilige Sacramenten gegoten
de Swarte hoop 2) heb ik in Sumarum met messen
doorstoken
1) Zie de 1ste klok op 1710.
2) Zie over de Swarte hoop Winsemius Chron. fol., blz. 420—435.
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on om Grott van het Hemelrijk met ons te versoennen
Zal ik dagelijks mijn geluid laten hooren."
Volgens vriendelijke mededeeling van Notaris D. Cannogieter te Tzum.
Folsgare. 1) »Jhesus . maria . Johannes . gheert van
Wou ende Johan ter Steghe goten mij do men screef
MCCCCC ende XXXV daer bij."
Volgens onderzoek door P. Twijnstra.
Oosterwierum. In gothische letters heeft de klok het
opschrift ï f Verbum . domini . manet . in . eternum .
jesaie . profete XL . sancts Mcolaus vocor 2) (of sancte
Mcolae vocem 3) âno M CCCCCXXXVII."
Volgens den Secret, d. Kerkvoogden W. Kuiper, hoofd
der school, d.d. 29 Mei 1889.
Sijbrandaburen. Gedeeltelijk in klein, en gedeeltelijk
in groot gothisch schrift: »Sanctus - bartolmeus - vocor 4 ) gerardus . de . Wou . et . johannes ter Steghe - me
fecrt 5) - anno - domini MCCCCCXL."
Volgens opgave van Ds. A. Klinkenberg.
Weisrijp. In gothische letters staat op de klok:
»San . ursula 6) . patrona . welsryp . ego . lodahbo .
t . op . v . an° . 1545 . mgr . douwe . meylema .
1) Zie de gieters in de Vrije Fries XVI, blz. 301.
2) Zóó las de Heer Kuiper.
3) Zóó meent de Heer Pastoor te O. te moeten lezen. — In hut
eerste geval beteekent het opschrift: het woord des Heeren blijft in
eeuwigheid, profeet Jesuja 40. Heilige Nicolaas heet ik. — In het
laatste geval moet het laatste gedeelte worden overgezet: dat ik U
Heilige Nicolaas aanroepe.
4) Er schijnt op de klok te staan voccor; natuurlijk eene vergissing
van den gieter.
5) Eene verkorting voor fecerunt.
6) Ursula was patrones te Welsrijp. Zie Greidanus, Naaml. v. pred.,
Classis Franeker, blz. 113.
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pastoer . epo . abbe . z. . en . duorre . lolle . z. 1) .
regenten . Gobel zael Goet mij."
Voluit: sSancta Ursula patrona Welsryp. ego laudabo
te optima virgo. anno 1545. magister 2) douwe meylema
pastoer. epo abbe zoon en duerre lolle zoon regenten.
Gobel zael Goet mij. 3)
Volgens vriendelijke mededeeling van den Notaris Oannegieter te Tzum.
Akmarijp. In gothisehe letters :
»Johannes ter Steghe me fecit. assumpta est maria in
celum gaudent angeli. landantes benedicunt dominum an.
XV C XLV." 4)
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, get. J. Bonsema, d.d. 24 Juli 1889.
Harlingen. De klok op het Kantongerechtsgebouw heeft
het opschrift:
»Philippus . Dei . Gratia . Hispania (no)
1) De namen van Meester Douwe , pastoor , epo abbes en dyorre
lolles , komen voor in het Benef. boek v. Friesl., blz. 391 en 392.
2) De magistri artium liberatium onderwezen de zeven vrije kunsten. Innocentius III had in 1215 besloten, dat in alle kerken van
aanzien magisters zouden aangesteld worden, die de klerken of jongeren der gemeente gratis in de grammatica enz. zouden onderrichten.
Zie Moll, Kerkgesch. v. Ned. v. d. Herv. I I , 2 , blz. 230.
3) Het opschrift beteekent: Heilige Ursula patrones van Welsrijp ,
ik zal U , beste maagd ! loven. In het jaar 1545. Meester Douwe
Meylema pastoor, epo abbeszoon en dyorre lolleszoon regenten. Gobel
zael goot mij.
4) Johannes ter Steghe heeft mij gemaakt. Maria is ten hemol
opgenomen. De engelen verblijden zich. Lovende prijzen zij den Heer.
In het jaar 1545. — Dit opschrift is gelijk aan dat van Haskerdijken
van 1538. Zie Vrije Fries XVI, blz. 206. Daar komt behalve Johannes ter Stegho, over wien men verder zie Vrije Fries XVI, blz.
299, nog als gieter voor Gerhardus de Wou.
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rum . Rex . Et . Dominus . Presie.
Thomas . Bot . Me . Pecit. Anno 1562." 1)
Deze klok hing vroeger in het torentje boven de havenspoort. Daarom heette het kortweg »het havenklokje".
Het geeft nog een helderen klank, en heeft nog altijd eene
fraaie gedaante.
Volgens vriendelijke opgave van Ds. P. Cool en den
stadsklokkenist Radsma, d.d. 21 Juli 1887.
Cornwerd. Grroote klok. Randschrift: »Int jaer ons
heren 1569 den XXX September heft gegoten M. Aelt
Boister desse kloeke | St. v <> o e f geboren | petera bertse
Vriese alsmede hulper. f
H. | Marten Willemsen pastoer | Wibe Meelkesoen ende
Sitthie Geertsoen. Karckfoegden in der tiid | Jan eversen
coster. gegoten in campen." 2)
De klok heeft aan de zuid- en noordzijde een beeld van
Bonifacius. Aan de zijden van dit beeld staan de letters
S en B , en er onder »S. Bonifacius. 1569." PI. II, fig. 7.
Yoorts heeft de klok aan de noordzijde twee medaillons,
en aan de zuidzijde eveneens. Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat deze de beeldtenissen zijn ôf van den
pastoor, kerkvoogden en koster, ôf, indien de beelden,
die ik voor die van den pastoor, pi. I I , fig. 1, en koster,
pi. I I , fig. 4 , aanzie, vrouwenbeelden mochten zijn, waari j Philips, bij de gratie Gods, koning van Spanje en Heer van
Friesland. Thomas Bot heeft mij gemaakt in het jaar 1562.
Zie don gieter Vrije Fries XVI, blz, 294.
2) Wibo Meelkesoen komt voor in het Reg. v. Aanbreng III, blz.
381, van het jaar 1546. Maar in datzelfde Reg., blz. 383, wordt
een andere pastoor genoemd. Sitthie Geertsoen komt in dat Reg.
niet voor; wel Sitthie Sijurds. In 1546 was er te Cornwerd eene vicarie en ook een prebende (zie Reg. v. A.) maar geen vicaris of prebendarius worden op de klok genoemd; wél de koster.
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toe wel eenige aanwijzingen zijn, van de kerkvoogden met
hunne vrouwen.
In het randschrift staan achter de woorden Kloeke, geboren , II., f astoer en tiid, op de plaatsen, waar ik een [
streepje heb geplaatst, kleinere afbeeldsels van gezichten.
Zijn zij alleen ornamenten, ôf beeldjes van Jezus en Maria,
beurtelings? Het laatste komt mij daarom niet onwaarschijnlijk voor, omdat de letters Si. v boef met het woord
geboren, mijns inziens, zullen beteekenen Sanctum verbum
domini e femina (het heilige Woord Gktds uit eene vrouw)
geboren, en omdat achter liet woord hulper, waar ik een
f kruisje heb gezet, eerst een beeldje staat, Maria misschien , en dan de figuur )(, het monogram van Maria,
vervolgens een kruis, het teeken van Jezus, en dan weer
een beeldje, Jezus misschien, PI. I I , % . 5 , (waarbij
helaas! het 2de beeldje is uitgevallen). Daarenboven hebben alle deze kleine beeldjes een heiligen-schijn om het
hoofd.
Achter het woord campen staat eene figuur, die ik eerst
hield voor het klokgietersteeken, maar, nadat ik een afgietsel in gips er van ontving, zich duidelijk voordeed als
het zegel van den priester te Cornwerd. Er staan toch
letters om heen, die ik wel niet allen, maar toch gedeeltelijk lezen kan. Ik vond: S L m V E
PERS.
TNYVERS. Dit beteekent: sigillum venerandi
personae Tonijversis. De oude naam van Cornwerd is
Tornwaert. Zie Oudh. en Grest. v. Vriesland van H. v.
R. I I , blz. 40. Tonijversis is een gemaakte latijnsche vorm
voor van Tornwaert. En welk zegel had nu de persona ,
de hoofdpriester, van Cornwerd? Het is een vijzel met
stamper, of misschien ook een miskelk met een trechter
of zeef er boven; en aan weerszijden van de miskelk twee
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personen, één in staande, en één in knielende houding.
Zulke personen ziet men op den ouden preekstoel te Huizum, die uit den tijd voor de Hervorming is, aan weerszijden van eene afgebeelde doopvont. Wat dien trechter of
zeef betreft, het is bekend, dat de priester bij den wijn
in de miskelk eenig water door een trechter of zeef of
met een lepel doet druppelen, tot herinnering aan het
water en bloed, uit Jezus zijde voortgekomen aan het
kruis. 1) Ook weet men, dat de wijn, uit voorzichtigheid,
door een zeef in de kelk gegoten werd. 2) PI. I I , fig. 6.
De N bij deze fignur is de laatste letter van het woord
»campen". De naam van den gieter dezer klok vond ik
nog nergens elders. Zie voorts plaat.
De WelEw. Zgl. Heer M. H. Maas te Makkum bezorgde mij welwillend en vriendelijk opschrift en afgietsels.
Oosterlittens. Kleine klok: »Ick bin gegoten in gods
eeren to Deventer in 't jaer onz' herrn M D L XXVI
Wilhem Wegewart ut Lawerde." 3) Dit opschrift staat
tusschen twee randen, waarin figuren zijn als o.
Volgens den Heer N. v. d. Tuuk Adriani, adv. kerkvoogd, d.d. 25 April 1889.
Spannum.
Groote klok. »Uücko . van . Hottinga .
Kempo . van . Donya . Heerschappen . Johannes . Sijbrantsoen . Jan . Jansoen . kerckvoechden . Thomas .
Both . me . fecit . 1590."
Volgens opgave van Notaris D. Cannegieter te Tzum.
1) Zie H. Otte, Haadb. d. Kirchl. Kunst-Areh. I , s. 252, 253.
Moll, Kerkgesch. v. Ned. v. d. Herv. I I , 3 , blz. 289.
2) Zie H. Otte, t, a. p.
3) Men zal bij dezen naam niet te denken hebben aan Leeuwarden,
maar aan het Fransehe stadje Lavardae. De familie "Wegewart was
zeker van daar afkomstig.
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Follega. Peeter van den Grhein heft mi ghegoten ine
jaer MCCCCCXCVI.
Volgens vriendelijke opgave van den Heer H. Luiking,
d.d. 11 Dec. 1888.
Lemmer. Henrick Wegewaert 1) maeckte mi in der
stadt Campen anno 1598.
Volgens vriendelijke opgave van don Heer H. Luiking,
burgemeester van Lemsterland, d.d. 41 Dec. 1888,
Pingjum. 2)
Boven.
»Tot deinste der gemeinten to Pingjum bin ik geordinet
dorh Jan Lieweson en Hessel Lieweson, gebroders."
Daaronder
»Melis Sibrandz in dosser saeke dar to gecommittert.
Rienck Claesz - Bauke Belckesz als administratores. 1598.>J
Op de eene zijde
»Willem Wegewart got to Deventer mi."
Volgens vriendelijke opgave van den Heer A. H. van Eingh.
Cornwerd, Kleine klok. »Sierck Lieves toe Douma 3)
en Siebres Doeckes Walpart. Kerckvoeghden in den dorfe
Cornvart."
Volgens opgave van den Heer M. H. Maas te Makkum.
1) Zie zijn naam in Vrije Fries XVI, blz. 300.
2) De vaders van de hier genoemde personen vindt men zeker ondor de genoemden in het Keg; v. Aanbreng I I I , blz. 421—4G2. Zie
over den gieter de Vrije Fries XVI, blz. 300.
Zie klokken uit hetzelfde jaar te Nijholtpade , Wolsum , te Spijekcr
in Vlaanderen en te Domburg, a. w. XVI, blz. 212, 223 en 224.
Zie de andere klok van Pingjum , a. w. blz. 236.
3) In het Register van Aanbreng I I I , blz. 384 , van het jaar 1546,
wordt Douwema-staten genoemd. Toen woonde er op Hessel Tijerkzoon , zeker een bloedverwant van Sierck Lieves.
In genoemd Reg. komt Siebr. Doeckes Walpart onder Cornwerd in
1546 niet voor.
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Geesteren.
1ste regel: »Daniel Suave 1) Pastor thoe Geisteren ,
Georgen von Dathe 2) gnt buth zu mensink und Oldenampen, Lambert bovinck, bernt Mulrinck." 3)
2de regel: slmpius . hanc . sacram . miles . incendit ,
ut . aedem . amisi . sonitum . in frustula . busta . meum
1586." 4)
3de regel: »Gerhardus Lamsinck 5), nunc renovata ruTwee wapens komen op deze klok voor:
1. Halve arend aan de eene zijde, en aan de andere van het schild
een roos boven, en een knop van een speer onder , het wapen der
Ozinga's. In 1525—26 kwam in Wonseradeel voor Seerp van Ozinga.
Ook nog in 1574—75. Zijn zoon Jancke was Grietman in 1580 , en
zijn kleinzoon Sijbrand in 1596. Zie Reg. v. Aanbr. IV , blz. 56 , en
Nieuwe naamlijst van Grietmannen. Omdat het wapen der Ozinga's
op de klok staat , vermoed ik , dat zij gegoten zal zijn na 1580, toen
men, na de afschaffing van den R. C. eeredienst, begon de wapens deiedelen en Grietmannen op de klokken te gieten , in plaats van de
beelden der heiligen , — en voor 1623 , het sterfjaar van den Grietman Sijbrand van Ozinga.
2. Een halve arend aan de eene zijde, en aan de andere van het
schild , boven een ster vermoedelijk (het blijkt niet duidelijk), en twee
klaverbladen naast elkander onder, wellicht geen adeüjk wapen. Zou
het kunnen zijn, dat dit het wapen was van Sierk Lieves toe Douma,
en het bovengenoemde dat van zijne vrouw , eene Ozinga ? Maar in
ieder geval bepaalt het voorkomen van wapens op de klok , het jaar
harer gieting na 1580.
1) Daniel Suave komt voor als 1ste pred. te Geesteren in het Zutphensehe Class. Reg. van E. W. Verbeek.
2) George van Dathe was Heer van 't Mensink, dat nog heden
bijzonder jachtrecht heeft in de heerlijkheid Borculo.
3) Boevink en Mulderink , boerenplaatsen, bestaan nog.
4) „Een goddelooze krijgsbende heeft dit heiligdom in brand gestoken. Toen heb ik (klok) mijn klank verloren, in stukjes verbrand
1586." In dat jaar was de Hertog van Parma in Borculo, een half
uur van Geesteren, waar hij een kamp had opgeslagen en leeftocht
bijeenbracht, die naar Zutphen moest om de Spaansche bezetting te
voeden. Een troep uit dit kamp kan die brandstichting hebben aangericht.
5) Dit kan of de gieter ôf de schenker van de vergotene klok zijn.
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dem clara voco voce populum discat ut aeterni dogmata
sancta dei 1591." 4)
Volgens vriendelijke opgave van Ds. J. D. Maaldrink.
Ronen. Ibi est tempîum D. Mariae Christi matri dicatnm ,
altissimaque turri spectabile , in qua campanam tolius Galliae maximam ferunt, XL millium nempe libraruin , quod indicant hi
vernaculi versus , quibus ipsa est inscripta :
»Je Suis nommée Gêorge d' Âmboise ,
Qui plus que trente — Six mil poise :
Et si qui bien me poysera ,
Quarante mil y trouvera."
Georgius fuit hujus urbis Archiepiscopus, circa annnm millesimum quingentesimuin, qui duin consideraret hanc suam Dioecesim
adco olei penuria laborare , ut vix sufficeret tempori Quadragesimali, hujus loco eis butyri usum concessit, ea tainen conditione, ut
singuli penderent obolos VI. Turonenses, ex qua collata pecunia
extrui curavit dictam .turrim , quae inde Butijri Turris (sive la tour
de beurre) hactenus vulgo nuncupatur. 2)
Hieronijmus Magius de Tintinnabulis bij Sallengre II , p. 1199.
Wenigenjena (Sachs. Weim. Eisenach). 1ste klok: »anno dni
MVC heilf sancta anna selpdritt." 3) In doorsnede 100 e.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 223.
1) „Nu vernieuwd roep ik met heldere stem de gemeente, (eigenlijk:
onbeschaafd volk) op dat ze (óf het) de heilige leerstukken van den
eeuwigen God leer.e."
2) Te Rouen is eene kerk, gewijd aan de goddelijke Maria, de
moeder van Chr., en zichtbaar door eenen zeer hoogen toren, waarin
men zegt dat de grootste klok van geheel Frankrijk zich bevindt,
namelijk van 40,000 pond , wat aangeduid wordt in het opschrift:
„ik heet George van Amboise , weeg meer dan 36,000 pond , ja!
als men mij goed weegt, zal men 40,000 pond bevinden."
George was, omtrent het jaar 1500, bisschop van deze stad, en
heeft, toen hij zag dat zijne Diocese zoo zeer leed aan gebrek aan
olie, dat men nauwelijks genoeg had voor den tijd van vasten, in
plaats daarvan het gebruik van boter toegestaan , onder voorwaarde,
dat ieder inwoner van R. betalen zoude 6 penningen, uit welke bijeengebrachte som hij gezegden toren heeft laten bouwen, die van daar
tot nu toe gewoonlijk botertoren wordt genoemd.
3) De H, Anna, de moeder van Maria, wordt meermalen „selbdritt"
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Goudswaard of Koorndijk. De groote klok heeft het opschrift :
»Johannes Evangelist ben ick , ghegoten van Peter Vuangerius in
't jaer onzes Heeren 1500."
L. v. Ollefen , Ned. stad- en dorpsbeschrijver I , no. 7 , blz. 5.
Nav. 1887, afl. 2 , blz. 110.
Linuin in Brandenburg. De tweede klok aldaar is van 1500 ,
en gegoten door Andreas Muldheuer.
R. Bergau , a. w. s. 500.
Zie voorts klokken uit dat jaar Vrije Fries XVI , blz. 213.
Morchingen in Lotharingen. In gothische minuskels :
»'X' osanna "x" heisen =x" ich -y- und -y gewitter - x' vertriben 'X' ich 'x" meister 'x' hans 'x' ges 'x' mich ••%' anno 'X'
funfzehenhundert - x' und 'X' eins 'X"
Kraus , Elsass-Lothringen I I I , 3 , s. 795.
Rutha (Sachs. Weim. Eisenach). De îste klok heeft tusschen
Tau-vormige streepen »ich hans ourut (?) vrot 1) anno dni
MXVcII" (1502).
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 199.
ffemmenhofen (Kreis-Konstanz). Eene klok is uit de 14de eeuw,
en eene andere heeft het opschrift: »anno domini MCCCCCVII."
Kraus, Baden I , s. 72.
Marsal (Lotharingen). »In Marcel Gnà'dioh bin ich. Maister
Conrat von Vich gos mich Anno 1508."
Dr. Kraus , Kunst und altertlium in Elsass-Lothringen I I I , 2 ,
s. 306.
Koedijk. »Jhesus Maria vocor.
anno do. MCCCCCXI."
Opgave van C. W. Bruinvis,

Johannes Godefridi me fecit

of „mettercia" d. i. zelve de derde genoemd, on voorgesteld met Maria
en Jesus op de armen, Maria op den eenen en Jesus op den anderen,
óf zij draagt Maria, die wederom Jesus op de armen draagt, óf zij
wordt met beiden tot één groep vereonigd. Zie Otte, Handb. d.
kirchl. kunst-archäologie I I , s. 556 en 557.
1) Ik versta deze woorden „ourut vrot" niet. Behooren zij als
namen bij Hans 1 — Misschien zal vrot gelezen moeten worden als
ghot a goot, en ourut als naam bij hans gevoegd moeten worden.
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St. Annen (Sleeswijk-Holstein). »anno 1512 heft hans koning
mie laten geten en heft mie magdalena laten heten."
R. Haupt, Die bau etc. Kiel 1886.
Zie de klok te Lekkum uit hetzelfde jaar in de Vrije Fries XVI,
blz. 201 , en te Schagen a. w. , blz. 217.
Tharbürgel (Sachs. Weim. Eisenach). De 1ste klok heeft »Anno
dni M°CCCCC°XII vox inea vox vite voco vos ad sacra venite. O.
S. Georgius ora pro nobis."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 217.
Jena. Stadsker'k. Groen torentje. Tweede klok: »Gotles wort.
bleibet in ewigheit anno "7XV 1) IdV ÏV/_ yor gegos." In doorsnede 61 c.M.
P. Lehfeldt, a. w. I , s. 103.
Eberswolde in Brandenburg. De groote klok aldaar, 36 ctr.
zwaar , heeft het opschrift :
»Barbara lieiss ich , alle die inich zein und horen zeint zeelig.
Anno domini MCCCCCXVIII." — met de krusifix tusschen Maria
en Johannes , benevens vijf medaillons en Maria rnet het kind en
Johannes.
R. Bergau , a. w. s. 332. Zie de klokken te Emden van dat
jaar Vrije Fries XVI, blz. 217.
Dobriischen (Sachs. Weim. Eisenach). »Anno XVCXVHI gos
mich h. c. in sant anna ere." Op de eene zijde de aanbidding der
koningen, op de andere de H. Anna, zittende tusschen de H. Sippe 2)
en musiseerende Engelen. 100 c.M. in doorsnede.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I. , s. 24.
1) Dr. L. houdt dit voor 1515.
2) Volgens de legende huwde Anna, na elkander drie mannen, van
wie zij drie dochters met den naam Maria had, zooals uit een gedicht in de Maria-kerk te Zwiekau blijkt. Het luidt:
Anna solet dici tres coneepisse Marias,
Quas genucre viri Joachim , Cleophas , Salomoque ,
Has duxere viri Joseph , Alpheus, Zebedaeus.
Prima parit Christum , Jacobum secunda minorem,
Et Joseph justum peperit cum Sijmone Judam.
Tertia majorem Jacobum fratremque Johannein.
Dit gaf in het laatst der 15de en begin der 16de eeuw aanleiding
tot voorstelling van de heilige Sippe , d. i. van Anna met hare bloedverwanten. Zie Otte, a. w, I I , s. 557.
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Perleberg in Brandenburg.
van Kampen gegoten.
R. Bergau , a. w. s. 562.

De klok is in 1518 van Hinrick

.Dothen (Sachs. Weim. Eisenach). »Anno MCCCCCXIX aqua
portat lignum , lignum corpus cristi dignum." 1) Voorts klaverbladeren-fries. De 2de en 3de klok zijn in 1839 (?) gegoten door
Ulrich in Apolda.
Dr. Lehfeldt, a. w. ï , s. 42.
Garnwerd. De oude klok aldaar , thans hangende te Middelstum,
heeft tot opschrift : «Sanctus Ludgerus Vocor. Johan Schonenborch 2) Goet mi doe men schreef MCCCCC ende XX Daer bi.
Laus Deo. f." — Den 29 Aug. 1887 werd zij te G. door eene
nieuwe vervangen , die Zondagavond d. a. v. werd ingewijd met
eene predikatie naar Ps. 89 : 16* » Weigelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent."
v. Alphen , Kerk. Handb. 1889, blz. 218.
Sande in Jeverland. Volgens het opschrift op een der klokken
aldaar , lieten de Vrouwen van Jever Anna Wargaretha en Borothea deze in 1522 te Sande gieten.
Ber. ü. die Th. d. Old. Lv. f. AL V , s, 17.
Löberschütz (Sachs. Weim. Eisenach). De tweede klok heeft in
gothisehe letters :
f Anno . domini . M . CCCCC . XXII . jar . f O . heiliger .
her . S . nicolaus . pit . got . vor . mein . volck , wan . man .
mich . leuthen . ist . ." — Overal, waar ik punten heb geplaatst , staan klaverbladen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 179.
Gross-Sckönach (Kxeis-Konsianz).
allen aus not. Anno Dni 1523."
Kraus , Baden I , s. 427.

Derde klok : »Helf uns Gott

Asperen.
S. Victor en Martinus is myn naem
Myn geluyt is voer Godt bequaem
1) Het water draagt het hout, het hout het waardige lichaam van
Christus.
2) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 299.
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Den leevenden roep ik , den doden overluy ik
hagel en donder verstoer ik.
Henricus de Borch me fecit
A° Dom 1532.
M. Beekman , Beschrijving v. Asperen , blz. 67.
Nav. 1887 , afl. 2 , blz. 109.
Is de gieter uit dezelfde familie als Hans van der Borch ? Vrije
Fries XVI, blz. 294. De klok te Sleen uit dat jaar, a. w., blz. 219.
S. Pilt (Ober-Elsass). De klok, van 1532, is gegoten door
Georg van Strassburg.
Kraus , a. w. I I , s. 519.
Metz. De zesde klok , Gatherine , heeft het gothische opschrift :
»Ayo Katherina laudo Deum verum plebem voco clerum congrego
defunctos ploro tempestatem fugo et festa decoro. Jan. mil.
V°XXX ;" 1) en de beelden van den H. Nicolaus , Peirus, Christus
met de H. vrouwen , en de Madonna met het kind.
De 7de klok, Pontenotte, is gegoten 1327—1328, en heeft het
wapen van Sire 2) Burtrant de Jurue.
De 8ste, JSarbe, heeft het beeld van de H. Barbara en het wapen
van B. Ademans von Monteil. Zij wordt, even als de 7de , bij den
dood van Canonici geluid.
De 9de en 10de , Chardye en Meugnmye , twee kleine klokken
uit de 15de eeuw , worden bij kleine Officiën geluid.
De 11de, Pomme-Gaudet of Gaudat, is 19 Oct. 1480 voor de
derde maal gegoten , en bevat zes wapens van Metzer familiën. Zij
vormt met de 10de en 12de la, si, ut, re.
De 12de , Guidon,, met het wapen van het Kapittel, is in de
17de eeuw gegoten.
De 13de , Grosse- en Demi-Heure , wordt bij kleine Officiën en
bij sterfgevallen onder het lagere personeel geluid.
De 14de , Claire en Haute , wordt gebruikt bij het luiden van
den Angelus , door den Cardinaal van Lotharingen in 1603 ingevoerd , en klinkt la.
1) In dit opschrift lees ik voor Ayo Ego, en voor Jan. Arm, en
vertaal dus: Ik Catherina prijs den waren God , roep het volk, verzamel de geestelijken , beween de dooden, verdrijf het onweer en versier de feesten. In het jaar 1535.
2) Heer.'
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De 15de, Bassin dargent, was de oudste der Kapittel-klokken;
zij viel als offer der Revolutie. Zij had vier draken, en zou in
Angelsaksische vormen van de 11 dé eeuw het opschrift gehad hebben
»sit nomen Domini benedictum" ; maar dit komt niet overeen met
de op haar aangebrachte wapens van onderscheidene familiën. Bovendien zou zij de afbeeldingen van Christus en van de steeniging van
Stephanus , benevens het opschrift »cy ma faite lan MCCXXX" ,
hebben bevat.
Kraus , a. w. s. 59*7 en 598,
Heide (Sl.-Holstein). »anno domini MV°XL gloria in excelsis
deo herich b o . . . . . haus prilop."
R. Haupt, a. w.
De klok te Schoonhoven uit hetzelfde jaar Vrije Fries XVI, blz. 219.
Æberswolde in Brandenburg. De derde of uursklok aldaar weegt
Î 3 ctr. en heeft het opschrift :
»Koppel von Lothringen in Cotbus an der Spree goss mich anno
MDXLVin."
R. Bergau , a. w. s. 332. De tweede klok te Lekkum is van
hetzelfde jaar , Vrije Fries XVI, blz. 209.
Blalchow in Brandenburg. Klok met opschrift:
»fflichael Kessler van Stutgart goss mich. Osanna heis ich. 1552."
R. Bergau, a. w. s. 517. Klokken te Tiel uit hetzelfde jaar,
Vrije Fries XVI, biz. 220. •
Zonhoven. (Belgisch Limburg).
»f Quintinus is mynen naem
Myn ghelut sij Gode bequame
Also verre als men mij hooren sal
Wilt God bewaren overal
Aansiet dat ende.
Lof God val al.
Jan Wagheneus heeft my ghegooten tot Zonhoven int jaer 1552.
Anlonius de Platea ex Vechel tune pastor.
Volgens 't Daghet in den Oosten , jaarg. 1885 , blz. 38. De
Heer Johan Winkler deelde mij dit vriendelijk mede.
Bünstorf (Sl.-Holstein). »lat mi dat geneten dat Karspel lo
Boenstorp heft mi laten geten IHS XPS S. Mauritius. S. Georgius
(dan volgen Kirchengeschworene) anno dnî MVCLHI up Michaelis.
Meister Lulke van Moenster."
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R. Haupt, a. w. De klok te Dongjum uit hetzelfde jaar, Vrije
Fries XVI, blz. 209.
Siethen in Brandenburg. Eene van de twee klokken heeft het
opschrift:
»Nickcl Ditrich aus Lutring goss mich MDLIII."
R. Bergau , a. w. s. 709.
Gouda. Toen 12 Jan. 1552 de toren met de klokken door den
bliksem waren vernield , heeft Jan Jaspersz Moer in den Bosch ,
1554 , drie nieuwe gegoten , genaamd St. Sa/vator , St. Martinus

en St. Jan Baptist.
Fav. 1887 , afl. 2 , blz. 109 en 110. — De gieter en zijn vader
zijn vermeld Vrije Fries XVI, blz. 297. Zie klokken uit hetzelfde
jaar te Tiel en Leegkerk , Vrije Fries XVI, blz, 220.
Brandenburg. De Apostelklok van 1557 , in diameter 1,52 ML,
heeft het opschrift:
»Anno Dom. 1557 jare V D M I E (munten) En ego eampana
nunquam denuncio vana (inünze).
M. Andreas 30 1) Muldenhewer (2 groote, 3 kleine Münze,
eene klok en noch eene Münze naast elkander) laudo Deum Plebem
voco congrego clerum."
De interpunctie is -telkens eene lelie. Een lelie-fries is er onder.
Op de voorzijde is de crucifix-groep in hoogrelief met de initialen
MR en HH. — Op de achterzijde slaat »Andeas. Schuier Burgerm."
R. Bergau , a. w. s. 249. — Het latijn beteekent: In het jaar
des Heeren 1557. Zie ik klok verkondig nooit het dwaze. Ik prijs
God , roep het volk , verzamel de geestelijken. — De letters V D
M I E komen ook voor te Dorndorf op een huis, zie Bau- und
Kunstdenkmaeler Thueringens van Dr. P. Lehfeldt , I , s. 41 , en
beteekenen verbum domini manet in eternum (het woord Gods blijft
in eeuwigheid). Wat de letters MR en HH beteekenen ? . . » .
Golmsdorf (Sachs. Weimar Eisenach).
1. »In dein anno domini MD LVII gos mich eckhart Kughen "["ff" , en dan leliënversiering.
2. »Anno domini M CCCCCXXV. landate dominum omnes
gentes laudate eum omnes populi fff" 2), en dan klaverblad-fries.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 57.
1) Lees hier zu of von.
2) Prijst den Heer alle geslachten, prijst Hem alle volkeren.
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Brandenburg (St. Pauli). De groote klok van 1564, in diameter 1,04 M. , heeft aan den hals het opschrift: »Andreas Moldenhewer Merten M. (Munze) anno dom. 1564. Die Burger haben
auch viel zu (muntze) dieser kloeken Gegeben (Muntze)."
Op de voorzijde van de klok staat de crucifix-groep , en op de
achterzijde : »Der Burgemeister Lucas Sclioll."
R. Bergau, a. w. s. 269. — De klok te Doetinchem uit hetzelfde jaar , Vrije Fries XVI, blz. 220.
Parstein in Brandenburg. De klok is in 1566 gegoten door
Martin Dames met het opschrift : •oSoli Deo gloria." (Gode alleen
de eer).
R. Bergau , a. w. s. 555.
Brandenburg (Rathaus der Neustadt). In den toren heeft, eene
klok van 1569 , diameter 0,38 M. , het opschrift:
»merte moldenh. anno dom. MCCCCCLXVIIII"
en eene andere van 1566 , hoog 0,52 M. en in diameter 0,89 M.,
het opschrift:
»Anno dom. 1566 M. Andreas Moldenhewer Merten Moldenhewer."
R. Bergau , a. w. s. 277. Zie de namen der gieters ook op
andere klokken te Brandenburg. Uit 1569 zijn ook de klok te
Schingen en de twee te Beers , Vrije Fries XVI, blz. 210 en 211.
Kolmar (Ober-Elsass). De groote St. Martinus-klok van de St.
Martinskirche aldaar :
»1572 in dem Jar
Den 23 May offenbar
Umb ein Uhr in dem Tag ,
Die Glocken samethai't ich sag ,
Seind alhie rnit Feur verflossen.
Anno 1573 den 23 May wieder gossen."
Op den voorkant staat St. Martinus te paard , en onder de
dubbele Rijksadelaar en het wapen van Kolmar , namelijk een
strijdknots, met de woorden »Verbum Domini manet in aeternum." 1)
1) Het woord Gods blijft in eeuwigheid. Toen in 1792 alle andere
klokken uit den Munster werden afgenomen , bleef deze hangen. Behalve het boven opgegevene staat er nog: Fran CIsCVs serMVnt
anno nos ante rcLapso VVLC ano obLatas arte refeCIt Itá, d. i. :
Frans Sermunt heeft ons , die het jaar te voren door snellen brand
geteisterd waren , met kunst dús hersteld. Hierin schuilt het jaartal
1573.
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Aan de andere zijde staat het wapen des gieters , namelijk Frans
Sarmund uit Bern , met het beeld van den gekruisten Heiland,
aan de rechterzijde waarvan Johannes de Dooper en aan de linker
Maria staat, terwijl boven het kruis de 12 Apostelen zijn aangebracht.
Kraus , a. w. II , s. 255 en 256.
Kolmar (Ober-Elsass). Poortklok :
»Mit miner Stim ich bruef ing mein
Zuosameu allt, jung , gros und klein ;
Auch alle so sind in diser stat
Frantz Sermund mich gegossen hat. 1573."
Voor stond S. Martinus als op de groote klok en het wapen des
gieters ; aan de rechterzijde de H. Magdalena ; aan de linker de
Heiland aan het kruis en achter S. Victor. Boven waren de beelden der 12 apostelen en Engelenhoofden. Deze klok is afgenomen
in 1792.
Kraus , a. w. I I , s. 256.
Kolmar (Ober-Elsass). De zevende klok had boven : »Selig sind
die , so das Wort Gottes horen und dasselbe behalten , Luc. XI.
MDLXXIIL" Voorts stond er de Heer met den wereldbol, benevens zeven apostelen ; verder St. Martinus met den dubbelen
rijksadelaar en het stedelijk wapen van Kolmar onder zich ; en dan
nog Maria met het kind, de H. Augustinus , en het wapen des
gieters Frans Sermund. Deze klok, afgenomen in 1792, werd op
het zevende getijde van de horae canonicae geluid , d. i. het uur
van naar bed te gaan , opdat , volgens bevel van de Regeering van
1638 , geen waard , pasteibakker enz. , bij poene van ernstige straf
en schande , zijne gasten langer bij zich zou houden.
Kraus, a. w. I I , s. 256 en 257.
Ä'olmar (Ober-Elsass). De voormalige storm- nú raads- en soldatenklok : Boven , »Pax et justicia osculatae sunt 1) MDLXXIIL"
Onder :
»Méin Thon zeigt an Feuer Not nnd Gwalt.
Darauf merk vleissig jung und alt.
Seidt gehorsam der Oberkheit ,
So warn ick euch vor Hertzenleidt."
1) Vrede en gerechtigheid kussen elkander. — Ook deze klok is in
1792 afgenomen.
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Voor stond St. Martinus te paard ; achter het Rijks- en Stadswapen met de woorden er onder «'Verbum Domini manet in aeternum." 1)
Onder het wapen des gieters stond :
»Zu Gottes Ehr hat rnich gegossen ,
Von Bern Franz Sermund unverdrossen."
Kraus , a. w. I I , s. 256.
Hees bij Nijmegen. »Ic ben ghegoten van Adriaen Steylaert tot
Mechlen (hier volgt een schild met 3 palen) int jaer ons heeren
duesent CCCCC ende vier en seventich."
Er staat voorts op een dubbele adelaar , gedekt door een keizerl.
kroon , op de borst een schildje met een leeuw , en dan :
»Die Stat Nijmegen."
Nav. , afl. 1, 1888, blz. 400.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). Die Spät-, Schneider- und Lampenglocke , 770 ctn. zwaar, 0,63 M. hoog, 1,15 M. wijd, heeft:
»Ain Slaggiocken bin icii genannt
Vil frommen Christen wol bekannt
Hans Frey zu Kempten hat mich gossen. A. 1575."
Kraus , Baden I , s. 613.
Mulhausen (Ober-Elsass). In het Museum aldaar is een doodklokje van brons , met het opschrift «Lorcntz Pfister , zu Basel,
goss mich in dem 1576sten Jahr."
Kraus , a. w. I I , s. 458.
Noordschermer (de kerk gebouwd 1668). »Senatus populusq.
conflari voluit anno d. 1578.
Opgave van C. W. Bruinvis, die er bijvoegt »dus eene klok
van elders."
Lieskau in Brandenburg. Klok van 1582 niet het opschrift:
»Ich bin in Gottes Namen durchs feuer genossen , Hans Onemann hat mich gegossen."
R. Bergau, a. w. t>. 495. — Uit hetzelfde jaar is eene der
klokken te Huizum , Vrije Fries XVI, blz. 211.
Seejelden (Kreis-Konstanz),

Eerste klok : »Zu Gottes lob und

1) Het woord Gods blijft in eeuwigheid.
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dienst kehr ich || Hans Frey zu Kempten gos niich." Voorts de
kroning der Madonna met 1583 , en de Gekruisigde met 1583.
Kraus , Baden I , s. 584.
Baldorj in Brandenburg. De groote klok van 1583 bevat de
namen van den toenmaligen pfarrer en van de Kirchenvorsteher
en dan :
»IJm Name Gotes Bin Och Geflosen , Hans Zegdler Und Uorg
Behem Haben Mich gosen."
Boven het opschrift is een zeer schoon Renaissance-ornament.
R. Bergau , a. w. s. 313.
Constanz.

De groote klok aldaar :
Op den mantel :
»Sanetae nos triados semp(er) veneranda ptas (potestas) ||
ptegat (protegat) atq(ue) malis servet ab omnigenis ||
p (pro) nobis celebri pîus hac patronus in urbe jj
Sanctus Conradus fïïdat ab ore preces ||
sägnine q°s (quos) ppio (proprio) crucis et q°s (quos) morte
redemit 11
illis det XRVS vivere posse bene
hic si qs (quis) suffragïa divi (petat)
ptin (protinus) optatü setiat auxilium." 1)
Boven aan de kroon der klok :
»Jesus Nazarenus rex judeorum titulus triumphalis defendat nos
ab omnibus malis MCCCCCLXXXIIII." 2)
Voorts bevat de klok de triniteit in reliëfs , en Konrad en Pelagius. Op de achterzijde , onder de kruisiging in relief, staat :
»Hans Cristoff Loffler unnd sein son Cristoff hawen mich gegossen im MDLXXXÜII."
Krans, Baden I , s. 220.
1) De aanbiddenswaardige macht der Heilige Brieëenheid beschermo
ons, en beware ons voor alle kwaad. De vrome patroon in deze
volkrijke stad , de Heilige Conradus, bidde voor ons , dat Christus
hun , die Hij met zijn eigen bloed en kruisdood heeft verlost, geve
goed te kunnen leven, hierin, dat als iemand Goddelijke bescherming
(eig. toestemming) vraagt , hij terstond daarop de gewenschte hulp
bemerke.
2) Het zegepralende opschrift, Jesus de Nazarener de koning der
Joden , vevdedige ons tegen alle kwaad, 1584.
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Garding (Sl.-Holstein). Daar is de derde klok van 1585 en
wellicht te Garding gegoten.
R. Haupt, a. w.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). De klok Spitalerin : »Mich goss
ain Maister wol und guot jj Hans Frey von Kempten mit frischem
muot. f vox . ego . sum . vitae . rogo . vos . orare . venite .
f necnon . verba . dei . auribus . accipero f vas . sum . ex .
aere . et . tria . nuntio . funera . flere f festa . celebrare . et ?
tempestatesque . fugare." 1) Zij werd gegoten 27 Nov. 1585 uit
de stof van eene gebarsiene klok van 1373. Zij is hoog 4 ' 1 ' ; 5 ' ; / ,
wijd 5 ' 2 " 2 " ' , en weegt 80 ctr.
Kraus , Baden ï , s. 612.
Frankfurt a. d. Oder. De kleinste klok, in 1587 gegoten ,
heeft het opschrift:
»Si deus pro nobis , quis contra nos." (Als God voor ons is ,
wie is dan tegen ons).
R. Bergau , a. w. s. 347. — De klok te Pewsum uit hetzelfde
jaar , Vrije Fries XVI, blz. 222.
Eckernförde (Sl.-Holstein). »1589 von Melchior Lucas, Glockenund Grapengiesser in Husum."
R. Haupt, a. w. De klok te Jemmingen uit hetzelfde jaar,
Vrije Fries XVI, blz. 223.
Lindenberg in Brandenburg. De klok heeft het opschrift:
»Selig sind, die Gottes Wort horen und bewahren. Heinrich
Borstelmann zu Magdeburg me fecit anno Domini 1589." Met een
relief, het crusifix tusschen Maria en Johannes , een fries. en het
wapen van Isaak v. Kracht.
R. Bergau, a. w. s. 498.
Brandenburg (Rathaus der Altstadt). Eene der twee klokken aldaar
is 0,65 M. hoog en in diameter 0,97 M. , en heeft, onder een fries
van Akanthusbladeren met eikels , aan den hals het opschrift:
«anno 1590 den 24 octobris hadt mich Jochim Genderich gegossen."
R. Bergau, a. w. s. 275.
1) Ik ben de stem des levens. Kornt! ik roep U te bidden en
Gods woorden te hooren. Ik ben een vat uit metaal en kondig drie
dingen aan, de dooden te beweenen, de feesten te vieren , en de onweers te vlieden.
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Mittenwolde in Brandenburg. Behalve eene klok van 1480 , is
er eene van 1591 met het opschrift «Verbum Domini manet in
aeternum". (Het woord Gods blijft in eeuwigheid.)
R. Bergau , a. w. s. 530.
Mulhausen (Ober-Elsass). De klok van het oude Hospitaal is in
1852 vergoten. Zij was ongeveer 1 M. hoog , en had het opschrift : »Us dem Fur flos ich , Gaspar Hag zu Brisach gos mich.
1591." Onder de laatste twee woorden stond een keurig Madonnabeeldje met het kind , 1 decim. hoog en halfverheven gegoten , dat
van kunst-talent getuigenis gaf. Ook bevatte de klok afdrukken
van lindebladeren.
Kraus , a. w. Iï , s. 463.
Oudorp. »St. Laurens ben ie van Peeter van den Gheijn gegooten int jaer onzes heeren MCCCCCLXXXXI."
Opgave van C. W. Bruinvis te Alkmaar.
Con&tanz. In het Rosgartenmuseum is eene klok met het gothische
opschrift : «Jonas . Gesus . gos . mich . zu . Constanz . i . d .
(MD) LXXXXII" (1592).
Kraus , Baden I , s. 279.
Groet.
»Dor des kloks geslagh
Gedenk up stervens dagh.
A° 1594."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Schlidding (Sl.-Holstein).
R. Haupt, a. w.

»1595. M. Meieher Lucas, Husem."

Hemmingstedt (Sl.-Holstein). Daar is een klok met het opschrift :
»1596. Husum."
R. Haupt, a. w.
Wiebel in Brandenburg. Eene klok is van 1596, door Heinrich
Borstelmann uit Magdeburg gegoten, met het opschrift «Verbum
Domini manet in aeternum."
R. Bergau , a. w. s. 546.
Linuin in Brandenburg. De eerste klok is van 1597 en gegoten
door Heinrich Borstelman , met het opschrift :
»Ad pompas , ad sacra , preces , ad funera , cives , quos voee
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sua Christus vocat, ipse voco." (Ik roep tot processies , tot het
heilige , tot gebeden , begrafenissen , de burgers , die Christus met
zijne stem roept.)
R. Bergau , a. w. s. 500. — Van hetzelfde jaar is de klok te
Echten , Vrije Fries XVI , blz. 212.
Schagen. Op de klokken in den gemeente-toren aldaar komt
het beeld voor van den H. Christophorus , zonder nimbus. Het
randschrift luidt : »Christophorus servus martirque venuste fusus
huc accelerat Scagen Henricus Wegewaert mefecit 1597 Campis." 1)
Volgens den Heer Chr. Philippona 2) in de Katholiek van 1885.
Æberswolde in Brandenburg. De tweede of avondklok aldaar
heeft het opschrift : »Andreas Brüggemann goss mich. 1599."
R. Bergau , a. w. s. 332. — Be klok weegt 14 ctr. De klokken
te Allingawier en te Nijlamer zijn van hetzelfde jaar , Vrije Fries
XVI, blz. 212.

1) Christophorus , dienstknecht en martelaar, spoedt zich , schoon
gegoten, hier naar Schagen heen. Henrik Wegewaert heeft mij te
Campen gemaakt.
Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 300.
Zie over de legende omtrent Christophorus. II. Alt, Die Heiligen bilder, s. 185.
2) Dat mijne gissing aangaande de cirkels op de klok te Schagen
van 1512 (zie Vrije Fries XVI, blz. 217 , en Nagalm v. klokken, blz.
13, in het 58ste Verslag d. Hand. v. h. Fr. Gen. over 1885—1886),
in weerwil van het oordeel van wijlen den Heer Chr. Philippone, niet
zoo ver van de Roomsch-Catnolieke opvatting der Drievuldigheid af
was, bleek mij dezer dagen bij de lezing van het boek van Prof. Dr.
A. v. d. Linde, „Michael Servet", Gron. P. Noordhoff, 1891. Op
blz. 176 wordt toch, met beroep op Vita della Beata Chiara di
Montefaleo scritta dal, Kom, P. Maestro L. Tardy, Napels, 1856,
pp. 197—202, aangehaald bij Th. Trede, Das Heidentum in der
römisehen Kirche II, Gotha, 1890, p. 135, medegedeeld, dat men
in de opengesnedene lever van de H. Klara van Montefaleo, f m
1308, drie kleine kogeltjes ontdekte, en dat de godgeleerden van dien
tijd, na ernstige overweging, tot het besluit kwamen, dat deze kogeltjes niets anders waren dan het symbool der goddelijke triniteit,
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Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 225,
Engelum. Kleine klok in drie regels, in latijnsche letters :
1. »Anno domini 1600 refecta et refusa sum in honorem
Dei et usum Engluna-"
2. »norum in Frisia cura et sumtibus Faby Grovenstens.
edituorumque inglum f."
3. »Henricus Muers me fecit 1600." 1)
Volgens H.H. kerkvoogden, d.d. 21 Sept. '89.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 226.
Warstiens,
(Boven) »Rynck Pockes gS Idse Ages g Eltse Douwes g
Tyetse Hilles E Inne" (midden) »Claessen HDouwe Idsesg
Pecke Reiners M In de dorpe Warsteyns M ' J (onder) Gfregorius | Hallensis • M • P Anno • 1 • 60 • 7.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 24 April '89.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 234.
Tzum. Het opschrift op de klok, daar bedoeld, luidde
in zijn geheel: »Int iaar ons heeren ende salichmaeker
ihesu christi duysent ses hondert ende seven en twintich
heeft my hans falck van neurenberg ghegoten."
Op het gebogen vlak stond in vijf groepen:
1) In het jaar des Heeren 1600 ben ik hersteld on hergoten tot
eer van God en gebruik der Engelummers in Friesland , door de zorg
en op kosten van Fabius Grovestens en de meer aanzienlijke Engelummers. Henricus Muers heeft mij gemaakt 1600.

6
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»ionker etsard tjaerda van Starckenborgh en Teth van
grovestins syn huisfrou.
ionker duco van ionghema, grietman van franekerdeel
en Lisk van Eysinga syn huisfrou.
ionker heero van hottinga en frou anna van eelsma (alle
drie met wapens).
conradus alntarius predicant in der tijdt, pieter hessels,
claes harings, syds jonhans, kerckmeisters in der tijdt."
Zie Friesche Courant van 3 Juni 1888. Mr. A. J.
Andreæ maakte er mij opmerkzaam op.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 238.

Surhuizum.
Onder de opgegeven namen en wapens
komt ook nog voor Merten Tadema. En de naam Anne
Tiedses is later opgegeven als Fredses; Wijdt Sikrema als
Wydt Sickema. Zie plaat III.
Opgave van M. v. d. Velde, d.d. 17 Nov. 1889.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 242.

Offingawier. Er staat aldus: »De Gemeente hebbe mi
late gtete 1) van M. F. S. 2) - Offenvier 1637."
Voorts bevat de klok een wapen 3), bestaande uit een
vogel, omgeven door bloemen, krullen enz., waarboven de
letters W. H. staan.
Dus verbeterd opgegeven, namens H.H. kerkvoogden,
door IJ. v. d. W a l , 29 Juli 1889.
1) Er zal wel staan giete of ghete.
2) De opgave van v. d. Wal is M E S , maar dit heeft geen zin.
3) Dit is hoogstwaarschijnlijk het wapen van do Fransche familie
Haubois, die, volgens de oude kaart van "Wijrabritseradeel door
Schotanus, te Offingawier een State bezat, Haubois genaamd. W. H.
zal dan beteekenen Willem Haubois, die oen bloedverwant, misschien
de vader, was van Cornelis Hanbois, in 1635 vroedsman en in 1640,
1646, 1651, 1656 en 1663 burgemeester te Sneek, Zie Napjus,
Gesch. Kron. v. Sneek , bladz. 69 , 90 en 91.
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blz. 247.

Bomwird. Op de klok aldaar komt nog voor F s V.
In het midden dezer letters staat een leeuw. De S beteekent misschien Sigülum; de F fides; en de Y virtus.
Het geheel zal het gietteeken van den gieter Eppe van
der Arck zijn.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

bh. 250.

Nijkerk. Er staat Hiliarius lees Ililarius,
Medebeziter lees mede Bijzitter,
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

en voorts

blz. 250.

Britsum, Groote klok.
sJurien Balthasar heeft mij gegooten, in Leeuwarden
1664.
G-osewijii van Coehoorn, Old kapitein van eene compagnije soldaten te voet, en vrou Aeltje Hinckena van
Hinckenaboergh syn huysvrou; Antonius Petri, Pastor in
Britzum; Harmen Jansen, dorprechter en meedekerkvoogd
tot Britzum, Foppe Doeckes, Pieter Sytses, Sytse Sytses
Wiglama, Folkert Pieters, Aete Eelkes,
Jr. Siuck van Burmania Dolde op Jolsma en vrou Cunera
van Douma syne vrou;
Jr. lemma Laes van Burmania Jolsma, Holtphester en
Pluymgraef der Provincie van Friesland en Kerckvoogd
tot Britzum, en vrou Eientien van Eyssinga syn E. owerledene en vrou Foeck van Eyssinga syn ede tegenwoordige
vrouv;
Jr. Siuck van Burmania de Jonge op Martena State tot
Cornium in Leven Grietman en Dyckgraef over Wymbritzeradeel de steden Sneeck en Ulst daaronder begrepen,
ende vrou Cathearina Enthens syn W vrou."
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Boven deze verschillende namen zijn ook de geslachtswapens aangebracht,
Leeuw. Courant 25 Sept. '89.
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

bh. 253.

Buitenpost. De klok, aldaar vermeld, is vergoten in
1883, en had het opschrift dus: »In 't jaer onses Heeren
en Saligmaekers een duisent ses hondert en twintig heb ik
Hans Palck van Neuremburg dese kloek gegoten te Leeuwarden."
Aan de eene zijde onder een wapen »J. Feijcke van
Herbranda wijlen Grietman van Achtkerspel, J. Wijpke
van Hettinga."
Aan de andere zijde onder een wapen »Tyerck Boelens
grietman van Achtkerspel."
Aldus mij opgegeven door Mr. A. J. Andreæ, 9 Juli 1888.
Holwerd. Kleine klok: sHenriok Wegewaert maeckte
mi in der stadt Oampen. Anno 1600. Holwert."
Volgens vriendelijke opgave van den Heer E. Kooi, d.d.
5 Juli 1890.
Franeker.

Klok in den Stadhuistoren.
(Eerste regel)
»In usum rei pub. 4) franequeranae: sumptibus s. p.
q. f. 2) ejusdem rei pub. Coss. 3) epio jac. 4)
(Tweede regel)
Obi(o) Juokema suffrido ruerdi bants ruddpho jaeobi daleno 5) feiconi epceo eingdonia.
1)
2)
3)
4)
5)

publicae.
s. p. q, f. z=. senatus populi que f'ranequerani.
consulibus.
jaeobi.
daleno zal moeten zijn Qaleno,
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(Derde regel)
vibio Jacobi ctiam quaestro 1) atquc vibrando hinriei.
Secretario paulo G-hemm:
(Yierde regel)
enick aedile curavit joanne joannis geradus pauli embdanus me feoit.
(Vijfde regel)
Anno ab orbe redempto millesimo sexcentesimo.
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer Secretaris J. A. Zaalberg, d.d. 19 Juli 1888.
Wierum. xGrregorius Gregorii von Hall in falen goth
mi int jare ons hern M . D . C . I."
Volgens opgave van den Heer R. de Grijs.
Schraard. 2)
»t' Geklanck - der - kloeken - hoort - men - veer Overst - t' gebodt - Godes - klinckt - noch - meer Die - kinder - van - Willem - Wegewart Y
hebt - mi - gegaten - to - Deventer Anno - 1603.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, Oct. 1889.
Joure. De zoogenoemde halve klok, zoo geheeten omdat
zij dient voor het aangeven, der halve uren (zie ook onder
de 18de, 16de en 17de eeuw 1636) bevat in gothische
letters het opschrift:
1) quaestre = quaestore.
Het opschrift beteckent: Tot gebruik van de stad Franeker : op
kosten van den raad en van het volk van Franeker heeft, terwijl van
die stad bestuurders waren Epe Jacobs, Obbe Juckema, Sjoerd Ruurds
Bants , Rudolf Jacobs , Gaele Feikes , Epke Eingdonia, Wiebe Jacobs,
ook ontvanger, en Wibrand Hendriks, onder het secretariaat van
Paulus Gemmenieh, met het opzicht van den bouwmeester Johannes
Johannesz., Gerard Paulusz. van Embden mij gemaakt, in het jaar
1600 van de redding der wereld.
2) Lettertijpe T G E.
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»Gregorïus . Gregori . Hallensis . Saxoniae . me . fecit.
anno . domini . 1603 : Pais Feddes . Aebel Gercksz .
Vybe Vybesz : Haering Pietersz . Volmachten : Dirck
Barth 1) . griethmann .•. Jelle . Broersz . secretarius .
van . Haskerlandt." Voorts drie engelenbeeldjes.
Deze klok, ouder dan de toren, hangt boven het zoogenoemde achtkant, en is zeer moeilijk te genaken. Zij
heeft waarschijnlijk reeds dienst gedaan in de vroegere
kerk 2) van Joure.
Volgens H.H. kerkvoogden.
Tjerkwerd. In Duitsohe letters staat daar op de klok:
»Gregorius Gregori Hallensis Saxoniae 3) me fecit anno
domini MCCCCCCIIII.
Ulbe Buwalda 4) Homme Hoitema Obbe Bauckes Wlke
Wybes Bae Wibrands administratores van de gestelichen
goederen in Tjerckwert."
Vroeger was er nog eene kleine klok, maar zij is gebarsten en verkocht. Hei tegenwoordige geslacht heeft haar niet
gekend. Toen was er ook geen toren. De klokken hingen
in een zoogenaamd klokhuis, dat op het kerkhof stond.
De naam van den predikant staat niet op de klok. Dit
verschijnsel wordt wellicht verklaard door wat Ds. T. Â.
Romein in zijn Naamlijst der predikanten, blz. 397, mededeelt aangaande Ds. van Berkel.
Volgens vriendelijke opgaven van Ds. F. Schaaff, d.d,
28 Jan. 1889.
1) Hij was de vader van Hobbe van Baerdt. Zie Nieuwe Naaml,.
d. Grietm.
2) Zie over deze kerk H. v. R. , Oudh. v. Fr. I I , blz. 48.
3) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 296.
4) Moet dit soms ook Humalda zijn ? Deze familie behoorde toch
in Wonseradeel tot de Vrije Heerschappen in 1525—26. Zie Register
van Aanbreng IV, blz. 56.
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Irnsurn (R.-Oath. kerk) kleine klok. »Gfregorius Gregorii von Hall in Saxen gos mich im jaer M CCCCCC LUI."
Deze klok is van goei metaal, en heeft onderscheidene
versieringen, als: eene beeldtenis van den goeden herder;
een prachtig beeld van Maria met het kind; voorts het
lam met de vaan, Christus aan het kruis met Maria en
Johannes, de Veronica-doek, en een rand, een dans voorstellende.
Volgens opgave door den Heer S. B. van Balen, d.d.
13 Mei '89, mij op verzoek van het E.-C. Kerkbestuur
verstrekt.
Noordbroek (Doniawerstal). De Heer Â. S. Keverling
te Joure had de vriendelijkheid mij het volgende te berichten :
»Ongeveer in het jaar 1854 is er gevonden eene klok
of bel in land van de kerkvoogdij (van Joure), te .Noordbroek. Dit land was in huur bij Jan Libbes Bouma.
Terwijl deze, om het land te verbeteren, aarde liet afgraven , vond men onder steen en puin bedoelde klok,
waarop duidelijk stond:
»»In het Jaar onzes Heeren Jezus Christus 1011.""
Deze klok is later verkocht aan de J-oden te Amsterdam."
Hoewel mijn geachte vriend niet twijfelt aan de waarheid van het bovenstaande, denk ik toch, dat de 0 in het
jaartal wel een onduidelijke 6 geweest zal zijn. Ware het
klokje van het jaar 1011, dan zoude het zoo niet het
oudste bekende klokje, dan toch een der oudsten geweest
zijn. Maar de oudste klokken hebben geen opschrift noch
jaartal, en althans niet een opschrift van zoo kennelijk
jongeren vorm.
Bolsward. Derde klok in den St. Martini-toren.
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schen twee zeer fijn geornamenteerde randen staat eerst
een keurig gevleugeld engelenkopje, en dan: »Int Jaer
onses Heeren C l O 1 0 C X I heeft mij Jacob Noteman
in Leeuwarden gegoten." — Onder den rand aan de noordzijde staat in gewoon schrift: »Non tempestates Nee fulmina peilere possum, ad Cultum ast Populum Convoco
Pulsa Dei. Horas enumerare Saoros et convoco Coetus,
Nulla tamen Mihi vox nisi Me vis ferrea pulset." 1) —• Aan
de zuidzijde staat een groot stadswapen en daarboven de
letters S P Q B. 2) Middellijn 1,68; hoogte 1,35; omtrek
5,10 M. Grondtoon Fis.
M. E. v. d. Meulen, a. w., blz. 32 en 33.
St. Jansga. De klok aldaar heeft het opschrift:
»Henricus Meurs Me fecit 1612. Soli Deo Gloria." (Hendrik Meurs heeft mij gemaakt 1612. Grode alleen de eer).
Volgens vriendelijke opgave van Ds. H. Bruyel, d.d.
23 Juli 1888.
Zie den gieter Yrije Fries X Y I , blz. 297.
Hantumhuizen. Op de klok staat:
In den bovensten kring: »Eesk van Harckema 3),
Hilcke van Peima, Werp van Peima."
1) Stormen en bliksem kan ik niet verdrijven, maar roep, in beweging gebracht, het volk tot den dienst van God samen. De uren
(kan ik) tellen, en ik roep de heilige vergaderingen bij een. Ik heb
echter geen stem , als een ijzeren kracht mij niet slaat.
2) Senatus Populus Que Bolswardiensis, d. i. de Magistraat en het
volk van Bolsward.
3) In het Reg. v. Geest. Opk. v. Oostergo van 1580 komen voor
M. Coerdt Harkess, blz. 103, en Everhard Harkez, blz. 105. Zeker
van dezelfde familie. — Eesk van Ilarckema trouwde met Tjemme of
Tjomme van Peima , t voor 1624. Kinderen uit dit huwelijk waren,
onder meer, Worp van Peima, f voor 1655, en Hiltje, die ongehuwd stierf, en testeerde 8 Juni 1653 en 25 Oct, 1655. Zie Stamb.
v. d. Fr. Adel.
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In den tweeden kring: sDirck Jans Tjalma 1), kerckfoegd; dorprechter Buve Artszoon 2), Hantumhuisen."
Daaronder: »Titus Conradi, Pastor Looi." Voorts twee
wapens; het eene (zie plaat III onderaan) van de familie
van Harckema, het andere bevat de letters Gr W P E.
De uitersten Q- E beteekenen zeker Gielt Ellingen, welke
familie woonde in Hantumhuizen, zie Heg. v. Aanbreng
I , blz. 128, en de andere W P beteekenen Werp Peima,
zooals op de klok staat. Het jaartal 1616 staat op de
klok. Zie plaat III onderaan.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 5 Mei 1889.
Beetgum. Groote klok. Het randschrift is boven aan,
en in twee regels. Hieronder is het wapen van de familie
Thoe Schwartzenberg.
Bovenste regel: »Anno MCCCCXC Campana haec est fusa
administratore bonorum ecclesiasticorum Hesselo a martena
toe Horna. pastore d. Feickone. vicaris d. Tiebone." 3)
Onderste regel: »Hans Falck van nurrenberg heeft mij
ghegoten. renovata anno MVICXVI. administ. d. Ghilielmo
barone Schwartzenbergio. past. Theodoro petri Can." 4)
Volgens opgave van den Heer R. N. de Haas.
1) In het Reg. v. Geest. Opk. v. O., blz. 104, komt voor Wilke
Tiallema, als oude voogd.
2) In het Reg. v. Geest. Opk. v. O., blz. 104, komt voor een Jan
Arntz.
3) De ds beteekenen domino. Deze regel luidt in onze taal: „In
het jaar 1490 is deze klok gegoten, toen kerkvoogd was Hessel van
Martena toe Horna; pastoor was de Heer Feieke, jongerpriester de
Heer Tiebbe."
4) Deze regel beteekent: „Hans Falck van Neuremberg heeft mij
gegoten, toen ik vernieuwd werd onder den kerkvoogd, den Heer
Willcm baron van Schwartzenberg, terwijl predikant was Theodorus
Petri, Canonicus." — Dit laatste woord duidt aan, dat Theod. Petri
lid was van het kerkelijk bestuur.
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Heeg. Op de klok aldaar staat:
»1616. I M C B T H." 1)
Volgens mededeelirtg van den Heer P. J. v. d. Veer te
Koudum.
Hichtum. Kleine klok. Hierop is het wapen van Jonker Taeke van Aisma, en voorts het randschrift:
»In het jaar ons Heeren 1617 heeft mij Hans Palck
van Neuremberg gegoten in Leeuwarden."
Boven een wapen aan den anderen kant »Romke Gerlofs Oerns."
Dus opgegeven door S. T. Jarigsma in de plaatsbeschrijving van Hichtum, Hs. van het Fr. Gen.
Hichtum. Groote klok. Hierop ia het wapen van Jonker Taco van Aisma, en voorts het randschrift:
»Abe Bienkes Metisema, Wibe Gerlofs, Lieve Everts,
Dirk Klaes, Taco van Aisma, Rommert Lieuwe, Wijtze
Pieters, Heerke Klaes, Evert Tjerks, Teunis Jenkes,
Bartle Wiebes, Gerlof Wigers
M. F. S. A. D. 2)
Klaas Jans Hichtum."
Dus opgegeven in het Hs. van S. T. Jarigsma, in bezit
van het Fr. Gen.
1) Dezo letters zullen beteekenen „In memoriam condidit Bokko
van Harinxma" , d. i. tot gedachtenis heeft Bokke v. Harinxma deze
klok doen maken.
2) Misschien is deze laatste letter een O en geen D. Wellicht ook
een A. Dan duiden deze letters aan de gieters Mr. Francoijs Simon,
Andreas Obertin, of gelijk zijn naam ook wel voorkomt Avbertin.
Zie over hen Vrije Fries XVI, blz. 298 en 299.
In ieder geval is de klok uit den tijd van Jr. Taeke van Aisma,
die in 1617 ook op de kleine klok van Hichtum voorkomt.
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Eesterga. Soli Deo gloria. Henricus Meurs me fecit
1617. 1)
Yolgens vriendelijke opgave van den Heer H. Luiking,
Burgemeester van Lemsterland, d.d. 11 Dec. 1888.
Edens. Groote klok. sHenrick Wegewart goet mij in
der stad Campen Anno 1617.
Jelte Wijbes, Sijbren Peddes, kerkvoogden. Bocco van
Burmania, Grietman over Hennaarderadeel Toe Edens," 2)
Op deze klok zijn fraaie wapens.
Volgens vriendelijke mededeeling van Notaris D. Canneer te Tzum.
Oudehome. 3) Zuiderklok. In gothische letters »Int jaer
ons heren duisent ses hondert ende seventien heeft mij
hans Falck van Neurenberg gegoten voor Oldehorn." Aan
de voorzijde onder het randschrift de letters T. V. O. benevens J. G. B . , een wapen, waarin een sleutel en ster;
retjes.
Opgave van den Heer Bote Westerkamp.
Anjum. Groote klok. Gothische letters. »In 't jaer
ons Heeren ende Zaliohmaecker Jesu Christ duisend ses
hondert ende achtien heeft mij Hans Palck van Nuerenberg
in Leeuwarden ghegoten." — Verder staat aan de voorzijde, links: »Gheorg Vrijheer van Schwartzenborg" met
een wapen; aan de voorzijde, rechts: » Ernst van Aijlva,
gedeputeerde staedt van Pryslandt, grietman over Donger1) Gode alleen de eer. Henricus Meurs heeft mij gemaakt 1617. —
Zie zijn naam in Vrije Fries XVI, blz. 297.
2) Zie Nieuwe Naaml. d. Grietm., blz. 245. Hij woonde op Ungastate te Edens.
3) Het in de Vrije Fries XVI, blz. 199, opgegevene heeft betrekking tot Nije-horne.
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deel oestersijde der Paesens" met een wapen; op zij rechts :
»Hilarius Sibrandi, pastor in Aengjum" met een wapen;
op zij links: »Dowe Tialles, Kerckvooghet" met een wapen , »Luw Alberts, Kerck- ende Zijlvooghet van IJsmasijl" met een wapen; aan de achterzijde: »Dr. Reg. Bras"
met een wapen, »Dr. Eloko Heijmans" met een wapen.
Opgave van den Heer R. Banda, d.d. 4 Aug. 1890.
Bolsward. De Jongelingsldok in den St. Martini-toren.
»Ex aere veteris campanae fusae anno Christi MCCCLVI
sed vi pulsantium rupta(e), aucto pondere, reficiendam
curavit senatus Bolswerdiensis anno Christi MVI C XVIII." 1)
De klok is voorzien met het stedelijk wapen en een niet
onverdienstelijk engelenkopje, dat voor het medegedeelde
roûdschrift staat. Middellijn 1,26; hoogte 1,00; omtrek
4,08. Grondtoon E.
Zie M. E. v. d. Meulen, Bolswards Kunst en Kunstgesch., blz. 27 en 31 en plaat tegenover blz. 32.
Oldemarkt. Op de eene klok staat »Soli deo Gloria.
Henricus Meurs me feoit 1618"; en op de andere sVigelate et orate deo confidentes. 1619." 2)
Zie Leeuw. Courant 3 Maart 1890.
Spannum. Kleine klok. »In 't jaer ons Heeren endo
Salichmaeker Jesu Christi duysent zes hondert ende twintich heeft mij Hans Falck van Neurenberg ghegotten."
1) Uit het metaal der oude klok, gegoten in het jaar 1356 na Chr.,
maar door het geweld der luiders gebarsten, heeft de magistraat van
Bolsward zorg gedragen , dat ik, met verzwaard gewicht, in het jaar
1618 na Chr., hersteld ben geworden.
2) Waakt en bidt, Gij , die op God vertrouwt. — Is er verband
tussclien dit opschrift en de troebele tijden in 1618 en 1619 voor de
kerk ? . . Ik vraag slechts. Het opschrift toch is eigenaardig in dien
tijd!
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Verder nog de wapens van: 1. Gheorg Vrijheer van
Swartzenburg. 2. Jan Diercks kerckvooght. 3. Lolce Folckers
kerkvocht. 4. Dierck Simons.
Opgave van Notaris D. Cannegieter te Tzum.
Winsum. Op de oude klok aldaar, in 1855 door eene
nieuwe vervangen, omdat zij gescheurd was, stond:
»1624 gegoten door Meester Andreas Obertien. 1) —
Hobbe van Aylva, Grietman. Tjalling a Doese, Jan Durks,
Claas Jans, kerkvoogden. Watse Watses 2), Pastoor."
Volgens vriendelijke opgave van den Heer J. van Loon,
d.d. 22 October 1888.
Oosterhaule. »In 't jaar duizend zes hondert ende vieren
twintich heeft mij Hans Palck van Nueremberg ghegoten.
Inthie Ariens, Cornelis Tiedgers Beide Kerckvoghten.
Idtse Assis als volmacht."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
1889,. get. door O. Aninga.
Finkum. Tweede klok. Hierop komen voor de namen :
«Gratama 3), Holdingha 4), Sinnema 5), pastor in Pinkum."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, get. J. Kapteijn, d.d. 19 Juli 1889.
Garijp.

»Ubelius Schoning, bedienaar des Goddelijken

1) Zie zijn naam Vrije Fries XVI, blz. 298.
'2) Zie over hem Romein, Naamlijst der predikanten, blz. 288.
3) Aangaande dezen naam vond ik niets.
4) Te Finkum stond „een treffelijke Stins of Heerenhuys van de
Hoddingaas." II. v. R., Oudli. en Gest. v. Vriesl, I , blz. 373. —
In 1511 kwam voor een „Wiffka Hollingen"; zie Reg. v. Aanbr. I ,
blz. 58. — Een lid van dit geslacht bevorderde dus de gieting dezer
klok.
5) Suffridus Hajonis (Sjoerd Haijes) Sinnema was hier predikant van
1626—1635. Tusschen deze jaren is dus de klok gegoten.

Wumkes.nl

94

KLOKKEN UIT

Woords te Garijp, Hedzer Minnes en Sierd Ubles Kerckvoogden, hebben laten vergieten uit naam van de Gemeente
van Garijp deze klok door Meester Andries Aubertiin. 1628.
Volgens den Heer B. S. Teijema te Opeinde.
Franeker. St. Maartenstoren; 2de klok; de grootste en
voorheen kerkklok. »Tn 't jaer ons Heeren ende Zaliehmaecker Jhesu Christi Duysent ses hondert ende neegen
en twintich heeft mij Hans falk van Nuermberg 1) ghegoten.
Manus reins Swing, Douwe hendricks , ) kerckierommus Willems, Jacob gosselics
; vochten.
Hendricus bellanus, focoo Johannes pastores, Wibe Jacobs, Wilhelmus Stackmans, Jacobus Klaesen, Burgemeesters.
Wilhelmus Ghemmenich - Secretarius.
Pieter lollus, frans Gilberts, Seelte (Scelte?) Cornelis,
Gosse Willems, Gerlof hendrics, hoeite meinsma, fedduick
(frederick ?) heins, gemeensluijden.
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer Secretaris J. A. Zaalberg, d.d. 19 Juli 1888.
Jislum. »Int jaer onses Heeren MVPXXXVI (1636)
heeft mij Jacob JSToteman 2) in Leeuwarden gegoten voor
Jeselom."
Joure. Op de grootste klok (zie ook onder de 18de en
16de eeuw) staat in gothische letters:
»Int jaer Onses Heeren Duysent ses hondert ende ses
en dartich heeft mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten.
Hobbe van Baerdt Grietman over Haskerland, Dickgraeff van seven grietenijen en de stadt Slooten. Pieter
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 297.
2) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 298.
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Jelles Hylckama, secretaris over Haskerland.
Foecke
Inttes. Tijaerdt Annes. Sieck Wybrens. Arjen Tijardts.
Sypcke Gerckes. Douwe Jans. Jaen Eeuwes ende Sjoerdt
Annes. Volmachten van de Flecke Jouwer.'1
Voorts is aan de zuidzijde het wapen van de familie
van Baerdt; aan de oostzijde dat van de familie Hylckama 1 ) ;
aan de noordzijde, onder den naam B. V. Tiarda thoe
Starckenborgh 2), dat van deze familie; en aan de westzijde dat van 't vlek Joure.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden.
Wijnaldum. De klok, die sinds 1636 in den toren
had gehangen, is er 10 Juni 1887 uitgenomen. Zij had
in drie cirkels het volgende opschrift:
Cirkel 1 : in kleine kapitale letters »Wilcke Hendriks,
scholmeijster in Wijnaldum. Jacob Noteman me fecit
Anno 1636."
Cirkel 2 : in groote fraai bewerkte letters »Ick roepe te
hoop om te hooren gods woord. Bij Lucas 2 staat klaren:
dat die salig sijn, die gods woord hooren en dat bewaren."
Cirkel 3 : in kleine hoofdletters »Albertus Hesseli Reen,
eclesiasticus in Wijnaldum, Sierck Jarichs, Sipke Preercks
kerkvoogden; Jan Gerbens, Pijtter Lamkes, Preerck Har1) Dit wapen is in rood een witte of zilveren zwanekop met hals,
gouden halsband en in den rooden bek houdende drie gouden eikels.
Zoo komt het voor in het N. Stads Weeshuis te Leeuwarden. Er
staat daaronder „J. Hylcama , Boumeester 1713. Volgens vriendelijke
mededeeling van den Heer Heerke Wenning te Leeuwarden.
2) Douwe Sirtetna van Grovestins trouwde met Hebel Wigles,
dochter van Herema. Zij kregen twee kinderen Theth en Ebel. De
eerste trouwde met Edsard Tiaerda van Starckenborg; de laatste met
Barthold van Tiaerda van Starckenborch , die ritmeester was, op de
klok voorkomt, en wiens kinderen , volgens de Cohier-registers van
Zeven wouden , grondbezitters te Joure waren in de 17de eeuw.
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mens, Sijds Sipkes, Joucke Jouckes, Jelte Romkes Tijebbinga, Claes Janckes tot oude huis, Jan Bartles."
Dan volgde een wapen, waaronder stond
»Joncker Johan van Goslinga."
Zie verder op 1887.
Birdaard. Groote klok.
Boven: xJn 't Jaer onses Heeren CIOIOCXXXVIII heeft
mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten."
Daaronder: CHRYSTVS den Koninck Koome in vreede,
Godt is Mens Gheworden, GïïE f , 1 )
Ghestorven en Verreesen Mede."
Kleine klok. Boven: In 't Jaer CIOIOCXXXVIII heeft
mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten."
Daaronder: »Bidt en Waeckt, D' Wre Naokt,
Dat Godt Compt met Cracht,
Te Ordelen. S. Menschen Geslacht."
Yolgens vriendelijke opgave van H.H. kerkvoogden, d.d.
16 Aug. 1889, get. F. D. Steenhuizen, T. T. Straatsma.
Ee. Boven om de klok staat tusschen twee ringen fijn
lofwerk: »Int Jaer onses Heeren CIOIOCXLII heeft mij
Jacob Noteman in Leevwaerden Gegoten Voor 't Dorp Ee."
En dan een Engelenkopje.
Aan de eene zijde staan voorts onder elkander de namen
»J r . Siuck Æbinga van Huraalda, D3 Bartholdns Huijsmannus Ecclesiastes, Thomas Crabb, Lieuwe Rypama,
Douve Tziaerds"; en aan de andere zijde staat het volgende vers:
»Ick Luijd de Luiden An Haer Werck
lek Nood de Christenen Tot Gods Kerck:
1) Dit beteekent gekruist. — De woorden in den eersten regel herinneren aan het oude „Christe! Rex! veni cum paee."
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lek Brom de Proeght en Drofenis W t ;
lek Luijd Noijt of lek Wordt Geluijdt."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 22 Mei 1889.
Finkenga. »Int jaer onses Heeren CIO 10 CXLII heeft
mij Jacob Noteman Gegoten voor Dorp Finkega." Hierachter een engelenhoofd. Aan de voorzijde staat »Dirk
van Baerda mede-Gedeputeerde Staet van Vrieslandt ende
Grietman over Stellingwerf westende", waaronder een wapen , zijnde drie sterretjes en een liggende halve maan.
Volgens opgave van den Heer Bote Westerkamp te
Kortezwaag.
Oosterend. Jongste klok. »Anno CIO IOC XLV heeft
mij Jacob Noteman in Leeuwarden gegoten."
Lager: »Hessel Eoorda van Eysinga Grietman ende ontfanger ower Leuwerdaradeel. Sibrandus Atsma Dienaer
des Godelicke Woordts. Joannes Nicolai Rispens, Wijtze
Sijbes, Haitze Janse Sopsum, Dirk Gatses Sjaarda, Kerckvoochden in Oosterend."
Nog lager: »Dominicus Jannes Rispens, Dr. Arnoldus
Oopius, Jan Jana Marswaal, Buwe Aëtses."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 31 Aug.
1889.
Harlingen. Op de groote klok van den raadhuistoren
staat:
»In 't jaar onzes Heeren 1648 Heeft mij Jakob Noteman 1) gegoten in Leeuwarden voor Harlingen."
Volgens vriendelijke opgave van Ds, P. Cool.
Schiermonnikoog. »Amio CIO IOC XLVIIII (1649) heeft
mij Jacob Noteman 2) gegoten."
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
2) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
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Op de klok staat een figuur, die een dubbelen arend
schijnt voor te stellen , en eene andere, zijnde een engel
van vleugels of wieken voorzien.
Er bestaat op het eiland eene oude sage, dat deze klok
afkomstig zoude zijn van een oorlogschip, dat in de 18de
eeuw in de gronden of op de banken, die Schiermonnikoog
aan de noordzijde omringen, zal zijn gestrand.
De klok is slechts op geringen afstand hoorbaar.
Alles volgens vriendelijke mededeeling van Ds. H. W.
Hundlingius, d.d. 23 Juli 1888.
Oosterlittens. Groote klok: »In 't jaer onz' heeren duuzend zes hondert ende vieftig heeft mij Hanz Palck v.
Neurenburg in Leeuwarden gegoten for Osterlittens." Dit
staat tusschen twee randen, waarin figuren staan als een
o. Onder bovengenoemd opschrift staat »Syurt Wibe zoen
sprung", waarbij een wapen is gevoegd, bestaande uit een
schild in den vorm van een hart, met gewerkten breeden
rand, in welks midden een staande leeuw staat, terwijl
een dergelijke leeuw tot helmteeken dient.
Yolgens den Heer N. v. d. Tuuk Âdriaiii, adv. kerkvoogd, d.d. 25 April 1889.
Holwerd. Groote klok: »Jurien Balthasar me fecit in
Leeuwarden A. 1653."
Volgens opgave van den Heer E. Kooi, d.d. 5 Juli 1890.
Idaard. »Balthasar heeft mij gegoten. 1658. Karel van
Roorda, Grietman van Idaarderadeel."
Volgens opgave van Dr. J. A. Bruins.
Morrha. Boven staat:
»Door . dat . vyer . ben . ick . gevlooten . Jurien .
Balthasar . heft . my . ghegooten in Leeuwarden."
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Wat lager staat:
»Waekt . want . ghy . en . weet . niet . in . welke ,
uire . uwe . Here . komen . sal . Mat . 24 . v . 42.
A° 1659."
Yoorts staan op de voorzijde der klok de wapens van
Coehoorn en Scheltema met het onderschrift »De Hr. Lambertus . van . Koehorn 1) ende Juff. Frouk . van . Scheltema . syn wyf." Aan de andere zijde leest men »D.
Lambertus . Persyn pastor in . Morrha . ende Lioessens .
I . Pormers huisman . in . Morrha."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden.
Brantgum. Op eene der twee 2) klokken staat:
»Jurjen Balthazar 3) heeft mij gegoten. 1660" om den
rand.
Oostzijde: »Johannes Brunsvelt predikant aldaar,"
"Westzijde: »Pieter Jans Minnerda, Pieter Willems, kerkvoogden in Branthmgim."
Volgens Ms. van wijlen Ds. R. Posthumus.
Edens, Kleine klok. »Den Heere Bocco 4) van Burmania tot Edens Appingadam ende annexe Carspels Jon1',
en Hovelinc Ende Vrou Techa 5) Lucia van Meckama
zijn huisvrou. — Jurjen Balthazar heeft mij gegooten Leeuwarden 1665."
Volgens vriendelijke mededeeling van Notaris D. Caiinegieter te Tzum.
1) Deze was een halfbroer van den welbekenden Baron Memio van
Coehoorn.
2) Zie de andere Vrije Fries XVI , blz, 146.
3) Zie den gieter Vrije Fries X V I , blz. 293.
4) Hij was een zoon van Poppe, en een kleinzoon van Bocco, die
op de groote klok van Edens voorkomt. Zie de liaan Hettema,
Stamb. v. d. Fr. Adel.
5) Lees Jets. Zie Stamb. v. d. Fr. Adel.
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Oudkerk. Groote klok. 1) Boven:»Petrus Overneij 2)
heeft mij gegoten in Leeuwarden anno 1671."
Midden, westzijde: »Jr. Hessel van Aijsma, staet Generaal
der vereenigde Nederlanden, kerckvooght van den dorpe
Oudtkerk en Vrou Hester van Loo zijn huisvrouw."
Zuidzijde: » Wilen Jr. Frans van Eijsinga, Oldgrietman
over Tietjterkteradeel op Eijsinga staedt tot Oenkerk. Wilen
vrou Hijlck van Eijsinga van Tamminga-Burght zijn huisvrouw.
Oostkant: »Jr. Jimmalaijs 3) van Burmania oldthoutvester en pluijmgraeff van dese Provincie van Frieslandt,
vrou Foek van Eijsinga zijn huisvrou."
Noordkant: » Wilen Jr. Hessel van Aijsma kapitein over
eene compagnie soldaten te voet en Commandeur van de
Langh-Akkerschans. Wilen vrouw Catarina van Walta sijn
huisvrouw."
Volgens een Ms. van wijlen Ds. H. U. Thoden van
Velzen.
Jelsum. De groote klok. »P. Overneij 4) me fecit in
Leoverdia door last van de Kerckvoogden van 't dorp
Jelsum 1671."
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer van
Wageningen thoe Decama.
Hijeslum in Wonseradeel. »1673. Petrus Overneij o) me
feeit Leovardiae." Voorts staan op de klok de volgende
wapens met onderschriften:
Een schild, verdeeld in twee gedeelten; in het eene deel
1)
2)
3)
4)
5)

Zie kleine klok in Vrije Fries XVI, blz. 227.
Zie dezen gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
Het zal moeten zijn Gemme Laas.
Zie dezen gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
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staat een halve arend, in het ander een duif met een takje.
Hieronder staat: Livius Menzonis. D. Pastor in Hijeslum
Cum Annex.
Een schild, verdeeld in drie gedeelten; in het eene deel
staat een halve arend, in de bovenste helft aan de andere
zijde zijn drie klavers, en in de onderste helft een zandlooper. Hieronder staat: Oentie Oekes Britsma, Kerckvooght tot Hijeslum.
Voorts een schild in twee gedeelten; in de eene helft
staat een halve arend, in de andere een open schaar.
Hieronder staat: Pier Tjalkes. Kerckvooght tot Hijeslum.
Eindelijk een wapenschild, waarin voorkomen, boven
een ster, in de midden een roos, en onder een knop van
een speer. Hieronder staat: Den Welgeboren Here 1°.
Tjaard van Aylva. Grietman over Wonseradeel.
Volgens vriendelijke opgave van Ds. W. H. J. Harders,
d.d. 17 Sept. 1888.
Hinddoopen. Kleine klok (zie ook 1685). »De Heeren
van de Stadt Hindeloopen hebben mi laeten vergyeten door
P. Overney in Leeuwaerden, anno Do : Nos I . C. 2)
1683." Voorts lofwerk en het wapen van Hindeloopen,
met de letters er onder »S. p. q. H." 3)
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 16 Aug.
1889, get. J. Heiner.
Harlingen. Op de kleine klok van den raadhuistoren
staat: » Petrus Overneij 4) Me Fecit Leeuwarden Al 1684."
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
2) Domini Nostri Jesu Christi — van onzen Heer J. C.
3) Senatus populus que Hindeloopiae z= de regeering en het volk
van Hindeloopen.
4) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 298.
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Deze laatste woorden zullen wel moeten zijn Leovardiae
An. 1684.
Volgens vriendelijke opgave van Ds. P. Cool.
Hindeloopen. Hier zijn twee groote en zware klokken.
Op de grootste klok:
» Petrus Overney-me fecit Leovardiae anno 1685," Voorts
lofwerk, en het wapen van Hindeloopen, een hinde en
hert tegen een boom, waaronder de letters zijn »S. p. q.
H." 1) En dan verder in vier regels rondom de klok:
Door de Burgemeesteren Abbe Albarts Cromhout, Douwe
Hartmans Moije, Vroetman Jorit Jacobs en de Secretaris
Nicolaus van Idzerdt als gecommitteerde is dese Kloek bestededt en gegooten."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 16 Aug.
4889, get. J. Heiner.
Hoornslerzwaag, Boven om de klok heen is een versierde rand, waarin boomen; een paar duim lager weer
een dergelijken rand. Tusschen deze randen staat: sAniio
1688. Petrus Overney Fecit Leovardiae." — Hieronder
leest men »Joehum Hendrîck en Durck Roeleffsen, Beide
als Kerckvoocliden tot Horcisterzwaech."
Volgens den kerkvoogd J. IJ. Heida.
Makkum.
opschrift:

De klok in den waagtoren aldaar heeft het
»Laudate eum omnes gentes
Laudate eum omnes populi
Claudij Fremij me fecit
Amstelodami Anno 1692. 2)

1) Senatus populus que Hindeloopiae t= Regeering en volk van
Hindeloopen.
2) Prijst Hem alle volkeren, looft Hem alle volkeren. Claudij

Wumkes.nl

DE 17DE EEUW.

103

Volgens vriendelijke opgave van den WelBerw. Heer
M. H. Maas te Makkum.
Warga (R.-C. kerk v. d. H. Martinus). De klok dier
kerk is in 1862 te Heiligerlee van den Heer v. Bergen
gekocht, weegt 715 Wed. ponden, en heeft het opschrift:
»Petrus * Overneij Me Fecit Leovardiae. Anno 1694."
Volgens den ZEw. Heer B. H. Berndes, Pastoor, d.d.
3 Mei 1889.
Idsegahuizen. Het randschrift boven :
» Petrus Overneij me fecit Loovardiae. Anno 1696."
Op de zuidzijde:
»Ds. Suffridus Hitsma 1), predikant te Idsegahuisum en
Piaam"; — waarboven een wapen, liggende halve maan
met drie sterren er boven.
Op de oostzijde:
»Obbe Claeses, Kerckvooght tot Idsegahuisum"; —
waarboven een wapen, eea koe.
Op de westzijde:
sDiure Poppes, Kerckvooght tot Idsogahuisum"; —•
waarboven een wapen, een paard.
Op de noordzijde:
»Jr. Tjaerdt van Aijlva, Grietman over Wonseradeel" ;
waarboven een wapen, een ster, een roos, en een knop
van een speer.
Volgens vriendelijke opgave van den Heer M. H. Maas
te Makkum.
Fremij heeft mij gemaakt te Amsterdam in het jaar 1692. — Zie den
gieter Vrije Fries XVI, blz. 295.
üit opschrift komt ook voor onder die van het klokkenspel te
Haarlem.
1) Zie Romein, Naaml. der Pred., blz. 301.
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Akkrum.

Tusschen twee schoon bewerkte randen leest

men: »1698.

Soli Deo Gloria.

Harmens 1) Kerckvoogden.

Marten Gerckes enJelger

Pieter Vermaten tot Amster-

dam." 2)
Onder

den benedensten rand

familie Sminia, waaronder
Gedeputeerde

ziet men het wapen der

staat

»Fredrick van Sminia.

Staten van Vrieslant.

Grietman over Utin-

geradeel."
Volgens

opgave van

H.H. kerkvoogden, d.d. 13 Juni

1889.
Kathrinenheerd (Sl.-Holstein). Eene klok aldaar is van 1600 ,
en gegoten door M. Melchior Lucas.
Eene tweede is van Claus Asmussen, Husum gegoten, en dus
(zie maar op Koldenbüttel) ook uit de 17de eeuw. Zij is vernieuwd (?) 3) en voorzien met gothische met punten voorziene
randen of rondom loopende streepen ? 4), medaillons, relief (kruiziging met Magdalena).
R. Haupt, a. w.
Sehestedt (Sl.-Holstein). »M. Melchior Lucas klockengeter tho
Husum ano 1600. klingewol bin ik geheten."
R. Haupt, a. w.
Meersburg (Kreis-Konstanz). De doodklok aldaar is in 1600
gegoten door Hieronijmus en Jonas Gesus te Konstanz.
De elfuursklok , van 1625 , is gegoten door Joh. Baptist en Joh.
Georg Ernst in Lindau.
Kraus , Baden I , s. 527.
Zwätzen

(Sachs. Weim. Eisenach).

De 3de klok bevat »Anno

1) Volgens de opgave staat er dus: Jelger en Harmens. Het zal
wel moeten gelezen worden als in den tekst boven.
2) Zie over dezen gieter Vrije Fries XVI , blz. 300.
3) Misschien geeft Haupt het opschrift op als : „Claus Asmussen ,
Husum , Ren," Beteekent dit Ren dan renovavit ?
4) getakkelde randen wellicht 1
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1603 da gos mich Melchior Moeringk zu Erffurdt."
2de zijn van 1880.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 240.
Tellingstedt (Sl.-Holstein).
1604."
R. Haupt, a. w.

105

De 1ste en

»M. Melchior Lucas me fecit anno

Linunt in Brandenburg. De derde klok aldaar is van 1605, en
gegoten door Mertin Grundt.
R. Bergau , a. w. s. 500.
Met*.
»L' an quarante deux mil et quatre cent
En nom de Dieu Ie tout puissant
Fus faicte pour donneir mon son
Quant les offices se reffont:
Pour les bans panre et pour les lire
J' aulcun les volloit escondire ,
Pour gens mettre ensemble et armeir
Pour guerre aussy me font sonneir
Et qui voldroit savoir mon nom
Dame Mutte m' appelle - t - on.
Ludovicus de Hammella me fecit.
Dit stond op de klok Mutte , toen zij voor de derde maal gegoten werd. Voor de eerste keer was zij gegoten in 1381, en voor
de tweede maal in 1427. Voor de 4de keer werd zij gegoten in
J o u

1443; voor de 5de in 1459. Deze klok bevatte het Pater noster,
het wapen der stad en die van de Schepenen, en was gegoten door
M. jirnold von Iîoblenz en Meester Tilman von Itachenberg. —
Voor de 6de keer werd zij in 1479 gegoten, en had, behalve
eenige wapens , het opschrift:
»Dame Mutte suis baptisée
De par la cité cy posée ,
Pour servir la dicte cité
Aux jours de grant solemnité ,
Et aussy pour créer justice ,
Prendre bons et bonne police ,
Les contredire quand bon m' semble
Et pour convoquer gens ensemble."
Voor de 7de maal goot haar , in 1574 , Meester Gaspard Son-
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noys uit Romain sur Æeuse. Voor de 8ste keer eindelijk werd zij
16 Juli 1605 gegoten door MelcMor Sonnoys, Jean Dnbois dit
Mahle , S. François , Jean Voitié en JVicolas Hutinet. Deze klok
bestaat nog , en is van de volgende grootte : iniddellijn 2 m , 273 ;
middellijn boven l m , 244; hoogte 2 m , 248 ; de dikte van den
mantel op de plaats van aanslag 0,172—0,175 ; het gewicht is
21,887 pond. Er komen op voor beelden van Christus, van de x
H. Maagd , van het martelaarsschap van den H. Stephanus , S.
Michael, een martelaar , een bisschop , Paulus , nog eens S. Miehael , Adam en Eva. De volgende opschriften staan er op :
Boven : »Duregne de Henry IIII du nom roy de Fran. et de
Nav. et soubz son hevreuse protection tenat Ie maitre eschenevat
par lexpre nominat' de sa maité Nicolas Luquin la Tresorerie comise
a la probite de Jacques Praillon et Guillaume Remon eest cloche
refondue en ceüe forme Ie 15 jour de Juillet fut icy remontee pour
lutilite publicque."
Zuidzijde :

»Le soing que doniie au publique
Le Magistrat politique
Ma remontee en ce lieu.
Zuidoostzijde ; Dou soubz le vieux nom de Muite
Lorsqun beau fait sexecate
Je convoque a lover dieu
Noordoostzijde : Au jour assigne iappeile
Pour la justice nouvelle
Et pour les bans de trefonds
Noordzijde :
Et dun son prompt a merveille
Je perce et porte a loreille
Que ses actions se font
Westzijde :
Si lennemi su nous sarme
Je rends par un ton dalarme
Le peuple alerte et prudent
Noordwestzijde : Et si le feu da venture
En quelque endroit fait inivre
Jadverty de laccident
Geheel onder staat het gansche Salve Megina , en dan : »et mes
fonddeurs ont este J. Dnbois dict Mable - M. Sonnoys - J. Voitie N. Hutinet Rains - S. François Abelon." Daaronder twee initialen
I - C , en het jaartal »en juillet 1605."
Kraus , a. w. s. 593—596.
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fFeddingsledt (Sl.-Holstein).
voor deze plaats eene klok.
R. Haupt, a. w,
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In 1606 goot M. Melchior Lucas

Buckow in Brandenburg. De klok, gegoten door Urban Schober,
is van 1607 en heeft het opschrift :
»Verbum Doniini manet in aeternum." (Het woord Gods blijft
in eeuwigheid).
R. Bergau , a. w. s. 293.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). De tweede klok in het vrouwenklooster ad S. Gallum bevat »Jeronymus Gesus \ zu Costanz f
goss mich. •f A. 1608" en dan Christus als goede Herder , en drie
nagels.
Kraus , Baden I , s. 622.
ueberlingen (Kreis-Konstanz). Koorklok , 23 ctr. 17£ pond
zwaar, 3 ' 4 " hoog, 3 ' 7 " 2 ' " wijd, is gegoten uit eene oude klok,
die in 1583 door Hans Frei von Kempten gegoten was. Zij bevat
de beelden van Maria , S. Michael , den gekruisigde (met »in hoc
signo vindt 1) MDCIX") en S. Nikolaus; verder »in honorem Dei
imperialis civitatis uberlingensis amplissimo viro D. Jacobo Reutlingero consule necnon nobili viro D. Joanne Freyburgero Senatore
primario fusa est haec campana." 2) Voorts het wapen des gieters
Joannes Heinricus Lamprecht zu Schaffhusen , en eindelijk met
de namen der 4 Evangelisten de versen :
»Lurida tempestas nostris pellatur ab oris.
Clangor depellat Praesagi fulminis ignes.
Altitonansque Deus nostro celebretur honore ,
Ut tandem referat hyemes vidisse trecentos." 3)
Ober Homberg (Kreis-Konstanz). Tweede klok : »Hieronymus
Gesus zu Costanz hat mich gossen 1610." Zij bevat de beelden
1) In dit teeken overwint Hij.
2) Toen de aanzienlijke man Heer J. Reutlinger hoofd en de edele
man Heer J. Freyburger voorzittend raadsheer waren van de keizerlijke stad Ueberlingen is deze klok tot eer van God gegoten.
3) Het schrikwekkende (eig. bleekmakend) onweer worde van onze
gewesten verdreven! De klank verjage het vuur van den (vuur)
voorspellenden bliksem ! En de uit de hoogte donderende God worde
door onze lof geëerd , opdat Hij eindelijk vergelde het gezien hebben
van driehonderd winters.
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van Christus aan het kruis met Maria en JohanHes , en van den
H. Georg.
Kraus, Baden I , s. 551.
Immenstaad (Kreis-Konstanz). De grootste klok , van 1611, is
in Lindau gegoten door Leonh. en Bapt. Ernst.
Kraus , Baden I , s. 504.
Ober Homberg (Kreis-Konstanz). Eerste klok : » Johannes Baptista , Ernst zu Lindau hat micli gegossen 1613. || Aus dem Feuer
bin ich geflossen." — Zij bevat de beelden van den allerheiligsten
Salvator 1), S. Andreas , S. Paulus , S. Johannes Ev., Georgius ,
Sebastianus , en van den Heere Cristus aan het kruis.
Kraus , Baden I , s. 551.
Jfeiloo.
»Frdrick der V nút rath und sterck
de pfallz regirt winnen berck
Philips Freihern verordnet hat
des ampts burggraven deser stat
aber vorspetzt zum schultsen frou
Fridichen von Casligliou
Lenhart Berk Burgermeister war
als ich ward ausgemachet gar
was mein ampt sei wirt man verstan
Wann mich der glockner ziehet an.
Johannes Breytelt
gos mich zu Altzey
anno 1613."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Afneming van Jhr. Mr. Victor de Stuers 1879.
Dorndorf (Sach. Weim. Eisenach).

De klokken 2 en 3 zijn van

1) Ik vermoed, dat hier bedoeld is niet de Heiland, maar de Martelaar Salvator. De Heer Kraus schrijft „het beeld sanctissimi Salvatorii''. Zie over den H. Salvator, Alt a. w. s. 211. Daar wordt
vermeld Salvator ab Horta , met een boompje in de hand, en gaande
over gloeiende kolen. Het boompje is waarschijnlijk tot aanwijzing
van het klooster Horta bij Tortosa, waar Salvator leefde. Gaan op
gloeiende kolen was een der wonderen , die aan hem worden toegekend. Hij stierf in 1567.

Wumkes.nl

DE 4 7 D E EEUW.

109

1874 ; klok 1 van 1614, gegoten door Nicol. Rausch onder Hertog
Wilhelm Ernst, Hofr. Happen en Superint. Schiemmel.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 41.
Gielsdorf in Brandenburg. De tweede klok is in 1615 door von
Bertramb v. Pfuel gesticht. Een crucifix staat tusschen het wapen
van v. Pfuel en Arnim.
R. Bergau , a. w. s. 376.
Offerden. In den toren der aan Cosmas en Damianus gewijde
kerk hangen drie klokken ; twee uit de 17de eeuw , die hier volgen , een uit de 18de eeuw (zie daar).
1.
Dor dat vier byn ick gevloten
Peter van Trier 1) heft my gegoten.
A° 1616.
2. Ad majorem Dei ae B(eatae) V(irginis) Marie S(anc) torumque
Urbani Cosmae et Damiani gloriam , hec fusa campana , regente
Dno Theodoro Barone Schenk de Nydeggen, D no de Blyenbeek,
Afl'erden , Gribbevorst. D n0 Pastore Wilfrido vam Bogaert. Joannes
a Trier me fecit A° Dom. 1653. 2)
Nav. 1887, afl. 2 , blz. 108.
Alkmaar. Waagtoren. De poortklok heeft het opschrift: »Henrick Wegewart heft mi gegoten in der stadt Campen anno 1616."
Bruinvis , a. w. , blz. 17.
Alkmaar. In het klokkenhuis bij de groote kerk hing eene klok,
gegoten, door Henrick Wegewart te Kampen, uit een stuk geschut,
met het opschrift :
»Gegooten in 1616 . . . van een cartouwe vermeeten
de wolf was hi geheeten." 3)
Bruinvis , a. w., blz. 17.
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 300.
2) Tot meerder eer van God en de zalige maagd Maria en van de
heiligen Urbanus, Cosmas en Damianus is deze klok gegoten , onder
het Bestuur van den Heer Theod. Baron Schenk van Nijdeggen, den
Heer van Blyenbeek, Afferden, Gribbevorst en den Heer Pastoor
Wilfried van den Bogaert, Johannes van Trier heeft mij gemaakt in
het jaar des Heeren 1653. — Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 300.
3) In het klokkenhuis hingen nog twee kleinere klokken, in 1604
en 1614 mede door Wegewart gegoten.
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Assenddft. »Het woord Gods blijft in der eeuwigheid. A° 1617."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Kahnsdorf in Brandenburg. De kleine klok: »Gottes Wort
bleibt ewiglich , das ist mein Trost , des freu ich mich. 1618" ,
en een fries.
R. Bergau , a. w. s. 432.
Seehausen in Brandenburg. De klok van 1622 heeflMiet opschrift:
»Laudo deum verum , plebem voco , congrego , clerum ;
Defuntos ploro , satanam fugo , festa decoro." 1)
R. Bergau , a. w. s. 705.
Kootwijk. Het kerkje aldaar is , volgens bericht in het Nieuws
van den Dag van Woensdag 3 Maart 1886 , gedeeltelijk in de elfde
en gedeeltelijk in de zestiende eeuw gebouwd. Bij het verlagen
van de torenspits in 1838 vond men op een anker het jaartal 1010.
De klok is van 1625 , en heeft het volgende opschrift:
»Door het fyer ben ik gevloten
Peter van Trier 2) heeft mij gegoten , 1625."
ffeuenkîrchen (Sl.-Holstein). Hier is eene klok van 1625 door
de Lotharingers Frans en Blagnus Brutel gegoten , en opnieuw in
1630 door M. Peter in Husum vergoten.
R. Haupt, a. w.
G'óschwitz (Sachs. Weim. Eisenach). Eerste klok , gegoten door
Ad. Larentius in 1632 , bevat »Gottes wordt und Luthers lehre
vergehet nimmermehr." Voorts Arabesken-fries.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 54.
Oterkek. »Soli Deo gloria.
redami 1633."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Krmendorf

(Sl.-Holstein).

Assuerus Koster me fecit amstel-

»Palsu ego campana nunqnam de-

1) Ik prijs den waren God, roep het volk, vergader de geestelijken;
beween de dooden , verdrijf den Satan, versier de feesten.
2) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 300, en vergelijk
het opschrift met dat van de klok te Tiel van 1624 in de Vrije Fries
XVI, blz. 233,
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nuncio vaan (vana) sed sacra quaeque preces hostem indico funera
flammas anno Christi 1633." 1)
Er staat geen gieter vermeld; onder de ornamenten bevinden
zich de letters F V.
R. Haupt, a. w.
Vlissingen (beurs). De metalen klok is uit het torentje genomen.
Zij weegt 150 kilogram. Het opschrift luidt: »Soli Deo Gloria.
Michael Burgerhuys 2) Me fecit Anno 1634. De Heeren Niclaes
Jansen Honnynck En Pieter Jaspersen Burgemeesters. Jacob Heijns
En Jasper de Macht Tresoriers Der Stede Vlissyngen."
Hieronder het wapen der stad in haut-relief.
Nav. 1887 , afl. 2 , blz. 74.
Schermerho'rn. Groote klok. »Assuerus . Koster . Me . Fecit .
1635 . Soli . Deo . Gloria." Vervolgens met kleinere letter in
een klein vierkant :
«lek . Roep . Tot . Godts . Leer . Alle . Mensch .
lek . Deyl . Dacîien . Nacht . Na . Wenseh .
lek . Donder . Yreugt . Met . Mijn . Geluit .
En . Droofheyt . Kryt . ïck . Claegent . Uit."
Volgens opgave van C. L. F. Sarlet te de Rijp.
Frauenpriessnitz (Sach. Weim. Eisenach). Twee klokken 1636 (?)
en 1639 (?) 3) door Ulrich in Apolda gegoten.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 52.
Ammerbach (Sach, Weim. Eisenach). 2de klok. Met klokgieterswapen en links V en J B F S P en rechts W en S V K G. Gegoten onder Hertog Wilhelm (wiens wapen naast het jaartal 1638
staat) Super vic Chemnitius, Superint. Hoffmann en Pastor Wallich.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 9.
IFinzerla (Sach. Weim. Eisenach).
1ste klok: »Ick bin durchs fewer genossen hat mich Hans
1) Ik klok kondig door gelui nooit dwaze dingen aan, maar al wat
heilig is , de gebeden; ik maak den vijand bekend , de lijkstaties, den
brand ; in het jaar van Chr. 1633.
2) In de Vrije Fries XVI, blz. 294 , wordt in het jaar 1607 een
Jan Burgerhuys vermeld als klokgieter. Zeker uit dezelfde familie.
3) Zijn deze jaartallen juist dan is deze Ulrich een ouder lid van
de familie U., die in de volgende eeuw te Ap. voorkomt.
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Burger 1) von Weymar in Winzerlae gegossen. 1638." Voorts
namen , een medaillon , waarop de Boodschapper met de Duif (zie
ook Leuctra) en de spreuk »Der Herr Behyte etc." In doorsnede
98 c.M.
2de klok is in 1683 door Joh. Rose in Volksted gegoten , en
bevat namen en rankenfries.
3de klok: »1 . W . B . A . D . F . G . M . M . S . H . M . G . G .
1639" en voorts rankenfries.
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I , s. 229.
Driehuizen.
»Everardus Splinter 2) me fecit Enchusae anno
1638."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Oudcarspel. »In 't jaer 1638 ben ik gegoten , en tot Oudkarspel gekomen , zijnde Hendr. Janz. Vader en Will. Corns. Bovis
alsdoen mijn kerkmeesteren. Soli Deo gloria. Assuerus Koster me
fecit Amstelodami.
Tot Oudkarspels kerk behoor ik
Ik roep Uw tot Gods woord gelik
En verkondige de vreede bequame
En ook vreugde uw aangename
Ook droef heyt in stede
Wees hier in geduldigh mede."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Piershil heeft twee klokken. Op eene staat:
»Piersil wouw klockgeslach
't Was noodig wel vervooren
Manrique Grodt (mijn eer) 3)
Vergunde mij haar tooren
Cornelis Ouderogge fecit
D. I. 0. Rotterdam 1642."
Op de andere , die in 1753 door den ambachtsheer Gevers geschonken werd , staat :
»Johannis Specht, Rotterdam 1753."
Nav. 1889 , afl. 9 , blz. 553.
1) Moet dit ook Berger zijn. Zie Leutra en Maua.
2) Zie Vrije Fries XVI, blz. 299.
3) Lees: Manrique ('n groote meneer!)
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Hurwenen.
«Horwijnen liet mij maecken
Tot Godes eer bequaem
En der naburen saecken
Roep ick haer te saem
Johan Philipsen heeft mij gegotten
Door dat fi-er be-in ick gefloiten
Anno 1546. 1)
Andelshofen (Kreis-Konstanz). Er zijn 4 klokken , cene van
1648 »Anno 1648 goss mich Valentinus Algeyer in Custanz. || H.
T. W. Waei" ; een andere van 1675 gegoten door Leonh. Rosenlächer. 2) Buitendien zijn er nog twee van 1711 en 1767.
Kraus , Baden I , s. 482.
Uïtgeest. Kleine klok : »Soli Deo Gloria. Dese clocke is gestelt ten dienste van Vitgecst, die tevens stondt aenwist voor de
minste en de meeste. Eppe van der Arck 3) heeft mi gegoten tot
Vitgeest Anno 1648."
Groote klok : »Benedicite omnia opera Dmi. Dmn. Laudate ei
superexaltate eum in saecula. F. et P. Hemony me fee. Zutphaniae. f Dan. 3. Ao 1650."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Maua (Sachs. Weim. Eisenach).
De 1ste klok is gegoten in 1648 door Johann Berger uit Weimar , en bevat den naam des Pfarrers , een medaillon met allegorische figuren van liefde , gerechtigheid en hoop , en een ander
met Josua en Kaleb.
1) Aldus is dit opschrift in de Bommelsche Courant van 4 Juli
188G opgegeven door den Heer D. P. Regt aldaar. Ik twijfelde aan
de juistheid van het jaartal èn om den naam des gieters, die in 1626
te Rijswijk voorkomt (zie Vrije Fries XVI, blz. 298), èn om het
rijmpje „door dat fier bein ick geflotten". De Heer Regt echter verzekert, op mijn schrijven aan hem, dat 1546 op de klok staat. Toch
blijf ik nog vragen, op bovengenoemde gronden, of het jaartal wellicht ook dus gesteld is XVI^XLVI of MVIcXLVI? Zoo gemakkelijk kan men bij het ontcijferen van een opschrift een I voorbij zien.
2) Kan dit juist zijn? Zie bij Heinstetteu!
3) Zie Vrije Fries XVI, blz. 293.

Wumkes.nl

114

KLOKKEN ÜIT

De 2de in 1648 door denzelfden gieter, en bevat »Wer Gott
vertrauet etc."
De 3de was gebarsten, en is vergoten in 1722 door K. G.
Ulrich van Apolda.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 186.
Zuid- of Grootschermer. »Dirk . Claesen . Scheepen . ende .
Jan . Lubbertsen . vroetschap . der . dorpe . Schermer . Amstelredam . Anno 1648 . in Augustus . Assuerus . Koster . Me . Fecit."
Opgave van C. W. Bruinvis en C. S. F. Sarlet.
Marienjliess in Brandenburg.
Heinrich von Dam. 1)
R. Bergau, a. w. s. 522.

Klok van 1650 en gegoten door

Barsingerhorn.
»Laudate Dominum cymbalis benesonantibus.
F. et P. Hemony me fecit Zutphaniae 1650. Ps. 150."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Sehestedt (Sl.-Holstein). »1651. M. Stefanus Voillo 2) und Nicolaus Gaga aux Lotrain."
R. Haupt, a. w.
Markelfingen (Kreis-Konstanz). Groote klok met majuskel-opschrift: »Aus dein feyer Hos ich , Valentinus Algeyer in Costantz
(gos) mich anno 1651."
Kraus, Baden I , s. 307.
West-Graftdijlc. »F : et P : Hemony Me fee : Zutphaniae Anno
Domini M D C L I + .
"Volgens opgave van C. L. F. Sarlet te De Rijp.
Prenden in Brandenburg. Drie klokken van 1652 en 1655 uit
geschutbrons gegoten op bevel van den Brandenburgschen Generaal
Otto Cristoph v. Sparr.
R. Bergau, a. w. s. 601.
Zeutra

(Sachs. Weim. Eisenach).

Eerste klok: »Hans Berger

1) In de Vrije Fries XVI, blz. 295, komt een Gerrit van den Dam
voor als klokgieter.
2) Dit zal wel Noillo moeten zijn. In de Vrije Fries XVI, blz.
294 en 298 komt voor een M. Cludi Noillo en Cladi Gaffe.

Wumkes.nl

DE 1 7 D E EEUW.

115

von Weimar gos mich anno 1652." Voorts rankenversiering en
reliëfs met het Saksische wapen , Kaleb en de verspieders met de
druiven , en Salomo3 eerste recht. In doorsnede 122 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 169.
Sckermerkom. »Sit nomen domini benedictum. F. et P. Hemony
me fee. Zutphaniae ao 1653." 1)
Opgave van C. W. Bruinvis.
Nieuwe Niedorp. »Rijer van der Beyl secretaris der stede Niedorp. F. et P. Hemoni me fecit Zutphaniae 1653."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Rodigast (Sachs. Weim. Eisenach). 1ste klok : »Anno 1654 da
gos mich Hanns Berger in Weimar. Jeremias Beyer Pastor."
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I , s. 195.
Rutka (Sachs. Weim. Eisenach). 2de klok : »Anno 1656 goss
mich Johann Berger zu Weimar." Aan elke zijde is een gevleugelde engelskop. Onder den eenen is een wapen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 199 en 200.
Haarlem. 2) Klokken van het klokkenspel.
11. Lavdate nomen eivs qvoniam svavis est dominvs, in æternvm misericordia eivs. F. Hemony me fecit. Amstelodami A° 1660 f.
14. Lavdate dominvm in cimbalis benesona(n)tibvs. F. Hemony
me fecit. Amstelodami anno 1660 f.
15. Lavdate dominvm omnes gentes , lavdate evm omnes popvli.
F. Hemony fee Amstelodami f (Wapen van Kampen) »Campen" 1660.
16—22. Franciscvs Hemony me fecit. Amstelod. A° 1660 f.
23—30. Franciscvs Hemony me fecit. Amstelodami A° Domini

1660 f.
1) Volgens de opgave van den Heer C. L. F. Sarlet is het jaartal
1633, en is deze klok de kleine te Schermerhorn. Zie de groote op
het jaartal 1635.
2) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 296,
De opschriften beteekenen:
11. Prijst zijn naam, want de Heer is liefelijk door zijne barmhartigheid tot in eeuwigheid. F. Hemony heeft mij gemaakt te Amsterdam in het jaar 1660.
14. Prijst den Heer met welluidende cijmbalen. F. Hemory enz.
15. Prijst den Heer alle volken! looft Hem alle natiën! Enz.
16—22. Als boven.
23—30. Als boven.
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Haarlem. 1) Klokken van het klokkenspel.
1. Evoco voce sacra , l(e)v(a)te a(d) sydera mentes. Franciscvs
Hemony me fecit. Amstelodami anno domini 1661 f.
2. Benedictvs Es d(omi)ne in firmamento cæli et laudabilis et
gloriosvs et svperexaltatvs in sæcvla. A° d(omi)ni 1661 f.
3. Benedicta sit sancta et individva trinitas , nvnc , et semper ,
et per infinita sæcvla sæcvlorvm. F. Hernony A° 1661 f.
1. Temporis extrcmi rnemor esto tvi. Franciscvs Hemony me
fecit. Amstelodami anno domini MDCLXI f.
8. Ivbilate deo omnis terra : servite domino in lætitia. F. Hemony me fee Amstelodami A° MDCLXI \.
9. Benedicat terra dominvm. Lavdet et svperexaltet evm in
sæcvla. F. Hemony me fee. A° 1661 f.
10. Benedicite angeli domini domino, benedicite cæli domino.
F. Hemony me fecit. Amstelodami A° 1661 f.
12. Psallite d(omi)no qvi habitat in sion, annvneiate inter
gentes stvdia eivs. A° 1661 f.
13. Benedicite omnia opera domini domino. Lavdate et svperexaltate evm in sæcvla. An(n)o MDCLXI f.
Haarlem. 2)
4. Dvlcior E notris resonat tinnitibvs aer.
me fee Amstelodami A° 1662 f. (*)

Franciscvs Hemony

1) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 296.
De opschriften beteekenen :
1. Ik roep met gewijde stem, heft Uwe zielen omhoog! F. Hemonij enz.
2. Heer! Gij zijt geprezen in den sterrenhemel, en lofwaardig en
geroemd en hoogverheven in eeuwigheid. Enz.
3. Geprezen zij de heilige en ondeelbaren drieëenheid, nú en altijd,
en tot in alle eeuwigheid. Enz.
7. Denk aan Uwen dood! Enz.
8. Verblijd U in God, gansene aarde! dien God in blijdschap. Enz.
9. De aarde prijze den Heer, roeme en verheffe Hem eeuwig. Enz.
10. Gij Engelen des Heeren , prijst den Heer, prijst den Heer des
hemels! Enz.
12. Psalmt den Heer, die in Sion woont, verkondigt onder de
volkeren wat Hij begeert. Enz.
13. Prijst den Heer, alle werken des Heeren! Looft en verheft
Hem eeuwig ! Enz.
2) Zie den naam des gieters Vrije Fries XVI, blz. 296,
De opschriften beteekenen:
4. De lucht weergalmt liefelijker uit ons geklank. Enz.
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5. Grata est angelicis mea mvsica inixta choræis. Franeiscvs
Hemony me fecit. Amstelodami A° domini 1662 f. (*)
6. Dvm campana sonat (**) . . . . . . . divido tempvs. Franeiscvs
Hemony me fecit. Amstelodami A° 1662 f.
(*) Op de klokken , vernield onder no. 4 en 5 , staan de wapens
van Jan de Wael, Cornelis Guldewagen, Mr. Mattheus Steyn en
Cornelis Duyvese , Burgemeesters van Haarlem in 1662. Bovendien
staan op enkele klokken nog blanke schilden , voor wapens , welke
er echter niet op aangebracht zijn.
(**) Wat hier moet volgen , staat op dien wand der klok, welke
buiten den toren hangt en schier onbereikbaar is.
Haarlem. De half-uursklok.
»Franciscvs Hemony me fecit.
Amstelodami anno domini
1662 f. (*)
(*) De Koning verhaalt in zijne beschrijving der St. Bavo-kerk
van eene half-uursklok »Sinte Marie" en drukt het versjen af,
waarmee zij prijkte. Sedert zijn tijd (want Wolft' heeft hem kennelijk louter nageschreven) is die klok uit den toren verdwenen;
misschien was zij niet meer bruikbaar , en bij menschen heugenis
tot in Februari 1879 slaat het half' uur op eene klok van Hemony.
Zie Vrije Fries XVI, blz. 169, en den naam des gieters, blz. 296.
De geachte Heer Gonnet zond mij deze opschriften uit Haarlem toe.
Plaue in Brandenburg:. Twee klokken :
1. van 1662 gegoten door Simon Kolle te Brandenburg.
2. van 1686 gegoten door Marten Heintze.
R. Bergau , a. w. s. 568.
Ilirsingen (Ober-Elsass). »Defunddos Clango , Colo festa et fulmina frango. 1663."
Kraus , a. w. I I , s. 159.
Limpach (Kreis-Konstanz). De tweede klok (de eerste is uit het
begin der 16de eeuw) bevat reliëfs met S. Georg , Agnes, Agatha ,
Dominicus , Sebaslian en vervolgens de kruisiging. Zij is in 1663
door Theodosius Ernst in Lindau gegoten.
Kraus , Baden I , s. 513.
5. Mijn gemaakte muziek is aangenaam aan de engelen-koren. Enz.
6. Terwijl de klok luidt
verdeel ik den tijd. Enz.
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Be Rijp. Aldaar zijn twee klokken.
Op de kleine komt voor , behalve een fraaie rand , het wapen
van De Rijp. Zij heeft tot opschrift: »Antoni . Wilkes . me .
fecit . Enchusae . Anno . 1663 . Tot . Rijp . Playsant . Smolt .
Door . De . Brant . De . Kloek . als . Loodt . 1654'/ 7 . Na .
Negen . Jaer . Men . Mij . Voor . Haer . T' Enckhuysen . goot .
Anno . 1663."
Op de groote is eveneens , behalve een fraaie rand , het wapen
van De Rijp. Haar opschrift luidt : »Antoni . Wilkes . me . fecit.
Enchusae . Anno . 1663 . Als . De . Kloek . Gaat . Klept .
Luyd . of . Slaat . en . als . Ghy . t Hoordt . Denckt . om .
Brands . Nood . of . om . de . Dood . en . om . Gods . Woordt.
Anno . 1663."
Opgave van den Heer C. L. F. Sarlet te De Rijp.
Haarlem.
31. Franciscvs Hemony fecit. Amstelodami anno D. 1664 f.
32. Franciscvs Hemony me fecit. Amstelodami A° 1664. 1)
Münchenroda (Sachs. Weim. Eisenach). De 1ste klok heeft
rondom versiering: van koppen tusschen ranken , en daartusschen
»durch hitz und feuer bin ich geflossen. Wendelinus Berger in
Jena hat mich gegossen in namen Gottes. M. Joh. Stein Pfarer.
Hans Risch altarist" ; voorts een Engel, engelenkoppen , het Saksische en Hertog Bernhards wapen van 1664, en op de andere
zijde het wapen des gieters en spreuk Ps : 95.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 188.
Æetz. De vijfde 2) klok aldaar , genaamd Marie, werd 23 Sept.
1438 in het klooster S. Pierre - aux - Images door Antoine,
maistre des bombardes de Æetz qui etait borgne gegoten, en droeg
het opschrift:
»Mille quadringenti decies tres bisque quaterni currebant anni ,
dum fracta Maria ressumpsit, fusa sum. Placeat igitur nunc om1) Zie den üaam des gieters Vrije Fries XVI , blz. 296.
2) De 2de klok, Cloche du Beffroi, behoorde vroeger, tot 1555,
aan de Collegiaalkerk S. Thiebault. Bij de belegering van Metz door
Karel V werd zij naar Beffroi gebracht. — De 3de, Cloche de la police, liet de Maire de Turmel aanschaffen ten behoeve van den dagelijkschen dienst, reiniging enz., der Kathedraal. — De 4de, Cloche
des heures heeft de dagteekening M - CCC - IIII X X .
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nipotenti Papa simul vigeat sinodo cum basiliensi, ut sint uniti
fiatque reductio Graeci." 1)
Vergoten werd deze klok in 1480, Oct. 1 9 , en in 1541 met
het opschrift :
»Fusa Heet toties primi laus non peritoeris (?)
Sed Mariae servo nomen et unasonum.
Nil mihi cum sumno vigilem Deus et heva donet
Quemque veco (voeo ?) memor solveri juve (? !) Dei. 1541." 2)
In 1638 was deze klok weer gebarsten, en in 1665 werd zij nogmaals
vergoten en draagt sinds dien tijd, benevens het jaar 1665, het opschrift:
»Fusa licet toties primi laus non peritoeris (?)
Pondus ut arte sonem servo nomenque Mariae
me talem Stephani liaec insignia fundere donant." 3)
Voorts het wapen van het Kapittel; een H. Stephanus ; een H.
Maagd ; Christus met de H. vrouwen ; en twee kleine Medaillons
met het gieterswapen *A* (Claude Gaultier) en H G [Henri Guyot)
M F (me fecerunt). Zij weegt 17,000 pond.
Kraus, a. w. s. 596.
1) In het jaar 1438, toen de gebrokene Maria herstelde, ben ik
gegoten. Het behage dan nu den Almachtige, dat de Paus even gelukkig zij met de kerkvergadering te Basel, opdat de Grieken vereenigd worden en (hunne) terugvoering (tot de kerk) plaats hebbe. —
Dit opschrift ziet op de toenmalige poging om de Grieksch-Cath. en
R.-Cath. kerken weer te hereenigen.
2) Hoewel dikwijls gegoten, zult Gij roem! van den eersten (tijd)
niet verloren zijn, maar ik bewaar den naam en het harmonisch geluid van Maria. God en Heva geve, dat ik niets met de slaap gemeenschap hebbende waak; er aan gedachtig roep ik ieder te voldoen
het recht van God. — De lezing van het opschrift is bepaald onjuist.
Peritoeris zal misschien staan voor perita eris. Wat Heva hier te
maken heeft, begrijp ik niet. Solveri xal wellicht solvere moeten zijn;
en juve zal jus of jura moeten wezen. In den eersten regel denk ik
bij primi het woord temporis, met het oog op de eerst gegotene Mariaklok. — Ik hoop, dat ik althans den zin van het opschrift niet geheel verkeerd zal hebben weergegeven.
3) Hoewel dikwijls gegoten, zult Gij roem! van den eersten (tijd)
niet verloren zijn. Het gewicht en den naam van Maria bewaar ik,
opdat ik met kunst (welluidend) klinke. Deze kenteekenen (beelden)
van Stephanus vergunnen mij zóó te gieten. — Waarschijnlijk wil dit
laatste zeggen „al staat ook het beeld van Stephanus op de klok,
dit verhindert mij niet eene Maria-klok te zijn."
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Bukow in Brandenburg.
1. Klok van 1666 met twee reliëfs. Het crucifix tusschen Maria
eii Johannes en "een krans van laurierbladeren,
2. Eene kleine klok van 1678.
Daarenboven nog twee klokken van 1723 met versierde Friesen.
R. Bergau , a. w. s. 293.
De Rijp (R. Kerk). »f Temporis extremitum memor esto lui. 1)
Petrus lïemony Me fecit Amstelodami Anno 1667."
Opgave, van C. L. F. Sarlet.
Haarlem, Op de twee kerkklokken , die vroeger geluid werden
bij den aanvang der godsdienstoefeningen, staat op beiden : «Petrus
lïemony 2) me fecit Amstelodami anno 1667."
Volgens gedrukte lijst van 1879.
Kolniur (Ober-Elsass). In 1793 nam men uit de Evangelische
kerk de kleine klok weg, die in 1670 gegoten werd, met het
opschrift :
»Aus dem Feuer bin ich geflossen ,
Durch Abraham Rohrs Hand gegossen."
Zij woog 7s centn.
Kraus , a. w. II , s. 269.
Beemster.
»Henricus . Meurs . Me . Fecit . Soli . Deo .
Gloria . 1671."
Volgens opgave van den Heer C. L. F. Sarlet te De Rijp , d.d.
23 Oct, 1890.
Koldenbüttel (Sl.-Holstein). De eene klok aldaar is van 1675
en gegoten door Claus Asmussen , Husum.
R. Haupt, a. w.
Dünischenlia-gen (Sl.-Holstein).
Lubeck."
R. Haupt, a. w.

»1675. Nicolaus Gage 3) aus

Kleinschwahlmusen (Sachs. Weim. Eisenach). Eerste klok: »Anno
1675. Gloria in esselsis Deo. Durch Gottes hilffe aoss mich Hans
1) Denk aan het einde van Uwen tijd.
2) Zie den naam van dezen gieter Vrije Fries XVI, blz. 296.
3) Is deze gieter soms dezelfde als Cladi Gage ? Zie Vrije Fries
XVI, blz. 295 en 298.
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Heinrich Raiisch in Erfurdt." Versiering rondom met Engelenkoppen.
Dr. P, Lehfeldt, a. w. I , s. 161.
Schlalach in Brandenburg. Eene klok , 4 centn. zwaar, met
opschrift, waarin de toenmalige patroon genoemd wordt, en dan
»Mich goss George Billich von Wittenbergk 1678."
R. Bergau , a. w. s. 687.
Brandenburg.
1. De uurklok, hoog 0,81, breed 1,09 M., heeft het opschrift:
»Gos mich Martin Heintze in Berli anno 1679."
2. De grootste, hoog 1,26, breed 1,57 M., van het jaar 1697,
heeft het opschrift: »Aus dein feur bin ich genossen. Joh. Greten
hat mich gegossen aus Magdeb."
R. Bergau , a. w. s. 226.
Siescbije (Sl.-Holstein)
R. Haupt, a. w.

»A° 1680."

Zeer klein.

Belve (Sl.-Holstein). Claus Asmus uit Husum vergoot twee
klokken in 1680 op het kerkhof, met de inscripties:
»da veniam Christe , plebs supplicat, haut sonus istc" — Gebet
Tind nicht der Glocken kraft uns Gottes gnad und huid verschalït.
»Gluck , Leben , Glas und Herrengunst
Der Glocken Klang und Lauten Kunst
Sind oi't im Augenblick versehn
Wann sie am allerhochsten gehn
Nur Gottes Wort bleibt ewig stehn."
R. Haupt, a. w.
Jenalöhnitz (Sachs. Weim. Eisenach). De eerste klok : »Mit
Gottes Hilfle gos mich Nicolaus Rausch in Zeitz Anno 1681 —
Christophorus Beyer Pharrherr. G. G. R. D. K. H. K. Altarleute.
Met schoone rankcn-versiering.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 159.
.Arendonk. In 1683 is daar een nieuwe Jobsklok in den toren
gehangen met het opschrift: »Job heyt ick , Den hagel en alle
quaet weder verdryff ick. Den levenden en dooden luy ick. Joannes
et Josephus Plumere 1) Huenses me fuderunt 1683."
Ch. Ag. Melvaarts , Gesch. der Vrijheid Arendonk , blz. 125.
1) Zie den naam van Joseph de Plumere Vrije Fries XVI, blz. 298.
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Weida. (St Peterskirche). De kleine klok, die, omdat zij gebarsten
was, vergoten moest worden, en later als »Hurenglockchen" slechts
bij den doop van onechte kinderen werd geluid, heeft het opschrift:
»Nata olim eodem , quo majores duae sorores
anno post virgineum partum MCCCCLIII
una cum iis inserviens
convocando fidelium coetum
et indicendis honoratiorum funeribus
verum 'casu fortuito disrupta
vitra 1) quatuor lus tra inutilis pependi jacu 2)
tandem Deo ter. opt. max.
clementer dirigente
et conspirantibus amice inspectoribus
feliciter ad explendas pristini officü partes
reparata ano MDCLXXXIII." 3)
Kuno Walter , Das alte Weida , s. 25.
Weenen. Op de groote klok van de Stephanus-toren te Weenen
staat in het latijn , op de eene zijde :
»Joseph, de Roomsche keizer, altijd vermeerderaar, liet dit
ekerne werk , dat overeenstemt met de grootheid van zijne milddadigheid, vervaardigen en in dezen toren, tot bijzonder Zierde optrekken , opdat het door zijn sterk geluid liet volk opwekke om
met hem God voor zoo vele en gewichtige overwinningen te danken."
De klok werd gegoten uit de, bij het ontzet van Weenen in 1683,
op de Turken veroverde kanonnen.
Aan de andere zijde :
»Tot eer der onbevlekte Moeder Gods, Joseph den pleegvader
Gods op aarde en den heiligen Markgraaf Leopold , deze drie heiligste en machtigste patronen van Oostenrijk , heeft deze over onweder en donder zegevierende machine met alle feestelijkheid ingewijd Frans Ferdinand Vrijheer van Rumel, Vorst van het heilige
rijk en bisschop te Weenen.
' Ubcr Land u. Meer (kt. 1887—88 , no. 38 , s. 803.
2) Lees ultra in plaats van viira.
3) Lees jacitu.
4) Eertijds in hetzelfde jaar als mijne twee oudere zusters, 1453 ,
vervaardigd , te zamen niet haar dienende tot het bijeenroepen van de
vergadering der geloovigon, en het aankondigen van de begrafenis der
aanzienlijken, maar door een toevallige omstandigheid gebarsten, heb
ik meer dan veertig jaren onnut gehangen om werkeloos te zijn; ein-
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Thalbürgel (Sachs. Weim. Eisenach).
De 2de klok : »Aus dem feuer bin ich entsprosseN Eckhart
Kucher hat mich in Erfurt gossen MDCLXXXIHI." Aan de eene
zijde de kruisiging , aan de andere het wapen van Volckmar von
Beulbar.
De 3de heeft onder aan den rand : »Anno aerae Chrisl.
MDCLXXXII die 29 mens. Augusti cura Johannis Sclemmii Superint. Henrici Christophori Schlichtegral Praefecti. Gegossen von
Nicolaus Rausch."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 217.
Haarlem. Op de kermisklok staat:
«Laudate dominum cijmbalis jubilationis omnes spiritus. C.
Fremy 1) me fecit Amstel A° 1686."
Volgens gedrukte lijst van 1879 , door den Heer Gonnet mij
vriendelijk gezonden.
Riében in Brandenburg. De klok is in 1687 door Marten Heintze
in Berlijn gegoten.
R. Bergau , a. w. s. 638.
Alkmaar. In 1687 goot voor het klokkenspel in den Waagtoren Melchior de Haze van Antwerpen , nadat de regeering van
Alkmaar moeilijkheden gehad had met Claude Fremy, zoon van
Martinus Fremy van Winterswijk , stads-geschut en klokgieter aan
de Baangracht te Amsterdam , aan wien de levering der klokken
eerst was opgedragen , 26 kleine en 9 groote klokken. Op de
kleinere staat :
»Melchior de Haze me fecit Antverpiae 1687"
en op de grootere :
»Melchior de Haze me fecit Antverpiae anno Domini 1688."
Bruinvis , a. w. blz. 19—27.
Unterwöllnilz (Sach. Weim. Eisenach). 2de klok: »Wöllniz im
Jahr Christi 1688 gegossen zu Volksted von Joh. Rose." Onder
en boven dit opschrift rondloopende versiering.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 219.
(lelijk ben ik door het liefderijk bestuur van den drie-eenigen, besten,
grooten God en door vriendelijk overleg van hen die mij gadesloegen
gelukkig hersteld, om mijn vroeger ambt te vervullen, in het jaar 1683.
1) Het geslacht van dezen gieter komt voor Vrije Fries XVI, blz.
295. — Het opschrift beteckent „Prijst den Heer met jubel-cijiB-balen,
Gij alle zielen! C. Fremy heeft mij gemaakt te Amsterdam in het jaar 1686.
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Altenschweiler (Oher-Elsass). »1693. Onofrion Roth goss mich
in Basel fier das Gottes Haus zu Atenschweiller. S. Romanus, S.
Faltius."
* Dr. Kraus , Kunst und Alterlhum in Elsass-Lothringen II, OberElsass , s. 26.
Elhurg, In den toren zijn drie klokken. Twee van de 18de
eeuw (zie daar); eene die hier volgt :
»Yigilate et orate Deo confidentes. Â 0 . 1694. Jacobus Knossen
tot Amsterdam." 1)
Nav. 1887 , bh. 109 , afl. 2.
Haasloop Werner , Wand. door de kerken der Veluwe in Kist
en Rogaards, Wed. arch. I , blz. 99.
Jüterbock in Brandenburg. St. Maria-kerk. Groote klok van
1697 met het opschrift:
»Mir gilt nicht Weyh noch Tauf eind antichristlich Zeichen
Doch soll mein heller klang zum Gotlesdienst gereichen
Gott lass mich allezeit zu seiner Ehre schallen
Und ja nicht wiederum in alten Missbrauck lallen
Bis dass der Tag des Hernn erscheinet zum G-ericht
Und mit dcrn letzten knall die Welt in stücken bricht."
R. Bergau , a. w. s. 428.
Busendorf (Lotharingen). Op eene der klokken slaat :
»Anna vocor quae duin virgineam prolem sine labe conceptam
jubilanti sono circumfero felicem mortalibus inchoatae salutis horam
annuntio et annum. 1697.
Krans , a. w. I I I , s. 53.
Ilappoltsweiler (Ober-Elsass). Metzgerthurm. De tweede klok :
»Gloria in excelsis Deo et in honorem St. Thomao. 2) Villa
Nova 1699."
Kraus, a. w. I I , s. 529.
Rup})oltsweiler (Ober-Elsass). Metzgerthurm. De derde klok ,
van 1626 , is gegoten door Zacharias Rohr Ie Kolmar. Later , in
1C99 , woonde deze firma Rohr Ie Straatsburg.
Kraus, a. w. I I , s. 529.
1) Waakt en bidt, Gij die op God vertrouwt! In het jaar 1694. .Enz.
2) Eere zij God in de hoogte eu tot eer van St. Thomas. Villa Nova
1699. — Deze klok is gegoten door Zacharias Khor te Straatsburg.
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Klokken uit de 18de eeuw.

Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 261.
Schalsum. Do klok van 1605 is er niet meer. Er hangt
tegenwoordig de klok, die vroeger te Giekerk was (zie
Vrije Fries X V I , blz. 269), en door kerkvoogden van S.
voor weinige jaren is aangekocht.
Er staat, behalve het vermeldde rijmpje, op »Steen en
Borchhardt" en niet »Steven Borchhardt". Voorts nog
»Ain Gosses en Klaas Pietters Kerkvoogden tot Giekerk."
Volgens vriendelijke opgave van Ds. Am. Wassenbergh,
d.d. 17 Sept. 1889.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 265.
Beetsterzwaag. Daar zal voor Curinea gelezen moeten
worden Cunira. Zoo de Heer Bote Westerkamp te Kortezwaag, die mij aangaande het luiden der klokken te Beets,
Beetsterzwaag, Olterterp en Zuider-Dragten het volgende
volksrijmpje mededeelde:
»Beetser brommer
Swaegster sjonger
Olterterper gaene skoan
Mar Zuid-Dragten spant de kroan."
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 268.
Burum.
Op de klok staat, in plaats van »Steven
Borchhardt fudit", Steen en Borchhardt fudunt. Voorts
in de 5de regel in in plaats van en.
Verder wordt nog op de klok gelezen:
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ïlnto Nauta predikant te Buren. Gerrijt Hendriks en
Daniel Kiestra kerkvoogden van Burum."
Volgens den Heer Gr. de Boer, kweekeling-onderw.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, blz. 270.
St. Anna-Parochie. Mr. A. J. Andreæ schreef mij, 3
Juni 1888: »Het wapen op de klok aldaar bij den naam
van mijn voorzaat Henricus Andreæ is mijn familiewapen.
Het dier is een reetje ; de wagen was het wapen der familie
de Wein te Franeker, aan de onze verwant (Wein is
friesch = wagen); de moorekop herinnert zeker aan het
feit, dat een mijner voorvaders langen tijd in de Oost predikant is geweest —-. ik meen de vader van Henricus."
Verbetering van de Vrije Fries XVI,

blz. 271.

Wijnjeterp. 1768. Lees in plaats van Andries Heeres
kerkvoogd aldus: Teije Oeges, Andries Heres kerkvoogden.
Op de klok komt ook het wapen voor van den Heer
Lijcklama.
Warns. Eerste klok 1): »Amstelodami anno MDCCX.
Claes Noorden et Jan Albert de Grave me fecerunt.
Door Ordre van de Hoog Ed. Heer Grietman J. v. d.
Wayen en een sijner volmagten Tiaerd Sibles bestelt door
Claes Allerts in de maand April anno 1710."
Volgens vriendelijke opgave van de H.H. H. Dijkstra
en P. J. v. d. Veer te Koudum.
Veenwouden. Oostzijde: »Den Hooggebooren Heer Georg
Wolfgang, vrijheer tot Schwartzenberg en Hohenlandsberg,
extra ordinaris gecommitteerde ter vergaderinge van Haar
Hoogmogende en Grietman over Dantumadeel, mitsgaders
gevolmagtigde ten Landsdage den 11 October A° 1715."
Met zijn wapen.
1) Zie de 2de klok op 1528.
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Zuidzijde: »Paulus Gerbens meede-Kerckvooght van den
dorpe Feenwolden."
Westzijde: »Hermanus Mellama, luytenant collonel ten
dienst van den Lande, directeur van de fortificatien van
den Staat der vereenigde Neederlanden, capitein van een
compagnie voetknegten in 't regiment van den heeren
prinse van orangien en nassauw & kerkvoogd van den
dorpe Feenwouden den 21 October A° 1715." Met zijn
wapen, een halve arend, en een op de punt staande degen.
Boven het omschrift: »Jan Crans me fecit Enchusae anno
domini MDCCXV."
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 23 April 1889.
Opeinde (Small.) Op beide klokken »Tsiebbe Hinnes.
Willem Lambarts. Gecommitteerden. Me fecit: Jan Albert de Grave Amstelodami 17'17."
Zie Vrije Fries X V I , Hz. 145.
Harlingen. Groote torenklok: Randschrift: »Si deus
pro nobis quis contra nos. anno domini MDCCXXIIII." 1)
Dan: » Burgemeesteren Dancker (moet het ook zijn
Joncker? . . zoo vraag ik) D. Kempenaer, Claas Winsma,
Jan V. Crijtenburgh 2), Jacobus Oorver, Jan Nollides,
Simon Hiddema, Laas Haselaar, Allardus Loquaert. Ar»
nold van Idsinga, Secretaris.
Gemeentslurjden: Henderik Everts, Claas van Slooten.
Gecommitteerde Vroetschappen: Lourens Klinkhamer, Pier
Britton."
Dan verder: » Harlingen" waaronder eene voorstelling is
van Michael den draak vertredende, en van het wapen
van Harlingen.
1) Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn. In het jaar des
Heeren 1724.
2) Moet dit ook zijn Wijdenburgh ?
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Vervolgens in gekapte letters :
W 3283 P 1)
H. KEMPER. ME FECIT. 2)
A H. 3)
Volgens vriendelijke mededeeling van Ds. P. Cool en
den stadsklokkenist Radsma.
Peperga. Bovenaan is een rand, 4 c.M. breed, met
engelen. Daarbeneden is het opschrift:
»Amsteldam Anno 1725 Jan Albert de Grave fecit."
Daaronder is een rand, 10 c.M. breed, van arabesken
voorzien; en daaronder staat van de eene zijde der klok
»De hoochwelgeboren Heer J. Duco van Haren, Groetman
over West-Stellingwerf en mederaat ter Admiraliteit tot
Amsterdam." Onder dit opschrift is het familiewapen, terwijl aan de andere zijde der klok staat »Ds. Paulus van
der Vecht, Predikant tot Peperga en Blesdijke. De Bezitter Rommert Klasen en Aldert Michielse kerkvoogden
tot Peperga."
Volgens opgave van den H. B. Baas, d.d. 14 Juni 1890.
Surhuisierveen. Boven: »Jan Albert de Q-rave me fecit
Amatellodami Anno D\ 1726."
Beneden : »Jan Aldertsen Roelof ïïendiïekus Gecommitteerden van te laten gieten deze Klok."
Van boven heeft de klok een rand met Engeltjes, en in
het midden een met bloemen.
Volgens H.H. kerkvoogden, get. T. B. Schürer, scriba,
d.d. 29 Juli 1889.
1) Weegt 3283 pond.
2) H. Kcmper heeft mij gemaakt.
3) A. Harlmgcn ™ van Harlingen 1 of wellicht Ad Harlingen — tot
Harlingen?
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Balk. 1) Gfroote klok: »Amstelodami anno domini
1728 -f."
Kleinere klok: »Fecit MDCCXXVII .-. X S o l i D e o
Gloria Amstelodami. Desen is hergoten weer door order
van den Edl. Heer Reynerus Anneus Lycklama van Wijckel
Gritman over Gaesterlant & & & Anno 1727."
Volgens den adm. kerkv. P. C. Poppes, d.d. 23 April
1889.
Foudgum. Kleine klok.
Voorzijde: »Johannes Leopoldus Emanuel Coulerus Predikant te Foudgum en Eaard. Broer Jans Meinema Kerkvoogd te Foudgum. 1732."
Achterzijde: »Jonker Douwe Hessel Ernst 2) Grietman
over Westdongeradeel, In de Generaliteits Eekenkamer te
'Hage, Curator van de Akademi te Praneker."
Boven bevat de klok drie fraaie randen, en op de
achterzijde het wapen van van Aylva. In het midden heeft
zij nog rondom het volgende: »Jan Mcolaas Derk tot
Hooren Hergoot mij in den grond en weeg na behooren
702 pond."
De groote klok heeft een onleesbaar randschrift. Aan
de achterzijde twee vrouwenbeelden, en aan de rechterzijde
een vrouwenbeeld. Voorts bevat zij het Monogram van
Maria, zie Vrije Pries X V I , pi. 1 , fig. 1.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
1889, get. door R. van der Woude.
Jubbega-Sehurega. De klok heeft gewoon formaat. Aan
de noordzijde staat: »Me fecit N. Muller (zie Vrije Fries
XVI, Hz. 264, bij Boornbergum) Amsteldam Anno 1732."
1) De gieter schijnt zijn naam niet op de klok geplaatst te hebben.
2) Bedoeld is, zooals hij in de Nieuwe Naamlijst der Grietmannon
staat opgegeven, Hessel Douwe Ernst van Aylva.

9
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Aan de zuidzijde: »De Hoogwelgeborene Heer Menno
Coehoorn van Scheltinga Grietman over Schoterland en
raad van state der Vereenigde Nederlanden etc. etc. etc.
1732." De klok is met een rand, waarin engelen en
kruisen, versierd, en heeft aan de voorzijde een figuur,
wellicht het wapen van Scneltinga.
Volgens den kerkvoogd J. IJ. Heida en Bote Westerkamp.
Lutkewierum. Kleine klok. Aan de oostzijde het wapen
der familie van Sminia, waarboven staat:
»Me fecit Cornelis Crans enchusae Anno 1737."
Beneden het wapen leest men: »In den jare 1737 is
deze klok gegoten door de directie van den WelEd. geb.
Heer Idzerd van Smynia 1), Grietman van Hennaarderadeel, medegecommiteerde staat in het minder getal."
Het opschrift is in Romeinsclie letters,
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer K. v. d.
Werf, Hoofd d. O. School.
Olde-ouwer bij Oosterhaule. De klok heeft boven een
smallen rand met engeltjes. Daaronder staat »Anno (figuur
van een ster) 1738 (olijvetakje en dan een hand) Me
(wederom het figuur van een ster) Fecit (weer het figuur
van een hand) Cornelis (weer een ster) Crans (nog een
hand) Enchusa." Hieronder is een nette breede rand.
Verder naar onderen staan zes koeien om de klok heen
(zeker eene heenwijzing naar het bedrijf der lieden te Oldeouwer) , en nog lager drie zwanen, in dezen vorm ' . ",
bij elkander. Volgens Ds. Troste, predikant te Oosterhaule,
een zinnebeeld van de vrije zwanendrift, die Olde-ouwer
vroeger had.
1) Zie Nieuwe Naaml. cl. Grietm., blz. 248.
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Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 12 Juli
get. door O. Aninga.
Makkum. Kleine klok. Randschrift: »Oijprianus Crans
Jansz. 1) Amstelodamî me fècit."
Aan de noordzijde:
»T. W. van Camstra, Grietman over Idaarderadeel en
S. K. Krijtenburg, beide kerkvoogden van Makkum 1738."
Volgens vriendelijke opgave van den "WelEw. Heer M.
H. Maas te Makkum.
Franeker. St. Maartens-toren; kleine klok; alarm-brandklok.
»Me fecit Johannes Borchhardt Groningae.
A° 1739. Soli Deo Gloria. 2)
Ik wek den Borger uit syn Rust En roep de Duisternis verdwijnen
Dient God vroeg, werkt met nieuwen lust
U rekendag zal haast verschijnen Maar hoort gij mij op ander tijt
't Is of dat vuur of "Watersnooden
U overvallen; of de dooden
TJ doet gedenken wat gij zijt.
E. Hofstede."
Volgens vriendelijke mededeeling van den Heer Secretaris J. A. Zaalberg, d.d. 19 Juli 1888.
Holdinga-State te Anjum. Hoogstwaarschijnlijk was de
klok, die Dr. Halberstadt in Leeuwarden in een verkoophuis van oudheden aantrof, en het volgende opschrift had:
1) Zie don gieter Vrije Fries XVI, blz. 295.
2) Johannes Borehardt te Groningen heeft mij gemaakt. In het
jaar 1739. Gode alleen de eer. — Zie den gieter Vrije Fries XVI,
blz. 294.
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»Groningae 1742 Feoit J. Borchardt. De Hoogwelgeboren J. Gr. V. (Bur) Maria, Grietman over Oostdongeradeel (met zijn wapen er onder). 1)
De Hoogwelgeboren Vrouw (Maria) Helena van Goslinga
(met haar wapen er onder)". 2)
afkomstig van deze State.
Dr. Halberstadt deelde mij vriendelijk dit opschrift mede.
Anjum. Kleine klok. »Eit "Wijtses, Schoolm : organist
te Anjum. J. Borchardt feoit Groningen. Anno 1742."
Toorts aan de voorzijde » Petrus Hofstede, predikant te
Anjum'; met een wapen. Op zij rechts »Ids Jacobs, bizitter van Oostdongerdeel en kerkvoogd te Anjum" met
een wapen; op zij links »Taeke Jans, kerkvoogd te Anjum" met een wapen; aan de achterzijde »De HoogWelGeb. Heer Jarich Georgh van Burmania, grietman over
Oostdongerdeel en de HoogWelGeb. Vrouwe Helena Maria
van Goslinga, sin huisvrouw" met wapens.
Volgens opgave van den Heer E. Banda, d.d. 4 Aug.
1890.
Bólsward. St. Martini-toren. Vierde klok. Zonder kunstwaarde , met het opschrift in gewone letters: »Me fecit
Oiprianus Crans Jansz. Amstelodami. Anno 1746." Hieronder staat het stadswapen, en dan op een wimpel »S P
Q B 1746." — Middellijn 1,08 ; hoogte 0,84 ; omtrek 3,42 ;
grondtoon A.
Zie M. E. v. d. Heulen, a. w. blz. 34.
Katlijk bij Oudeschoot. De klokken zijn niet groot. Eén
1) Volgens de Nieuwe Naamlijst der Grietmannen was zijn naam
Jarich Georg van Burmania, en woonde hij op Holdinga-State te Anjum.
2) Volgens de N. Naamlijst der Grietm. was zij geheeten Maria
Helena, en de dochter van den wolbekenden Sicco van Goslinga.
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persoon kan ze, zonder vermoeid te worden, een tijdlang
luiden. Zij worden op aanzienlijken afstand in de omgevinggehoord. Schertsender wijze wordt op de vraag »hoe luiden de Katlijker klokken" gezegd in de volkstaal:
si^etlik - Riik doarp
Stwoîlen en Banken."
Het cursief gedrukte moet den vollen toon hebben, en
de overige lettergrepen behooren toonloos te worden uitgesproken. Op beide klokken staat:
»Me fecit Ciprianus Crannsz Jansz. Amstellodami anno
1752."
Opgave van den Heer Bote Westerkamp te Kortezwaag.
Eestrum.
Tussohen twee kransen van eikenbladeren
staat »F. 1) Borchhardt Fudunt Enohusae. 1759. Soli Deo
Gloria." — Daar de toren veel ouder is dan de klok,
vermoedt men dat er vroeger eene oudere klok gehangen
heeft.
Yolgens den kerkvoogd 11. Zijlstra Sz.
Kooten.

sik nodig al die vreest don Heer tot Christus dienst,
dien Hemel Koning
En sla een naer geluyt wanneer de Mensch verlaat
dese aardsche woningSteen en Borchhardt Pudunt * Enchusae * 1759
Aulus van Harsma, Grietman ower Agtkaspellen, Johannes Habma Predecant in Koten en Twijzel, Tjeerd
Jannes en Sijtse Wolters Kerckvoogden in Koten."
Yolgens R. Elderingh, adm. kerkvoogd, d.d. 29 April
1889.
1) Deze F. beteekent zeker Fralres, gebroeders.
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Oudéliorne. 1) Noorder klok, prachtig versierd: »1.
Borchhardt Fudit Enohusae. Soli Deo Gloria. 1763." Aan
de voorzijde is een bloemkroon, waarin een dravend paard,
en daaronder »Jochem Jans Kerkvoogd." Aan de rechterzijde , tot den beneden rand, waartusschen een pot met
bloemen »De Hoog Edel Geboren Heer Menno Ooehoorn
van Scheltinga, grietman over Schoterland, meesterknaap
van de houtvesterie van de provincie van Friesland enz.
de Hoog Edel Geboren Yrouwe Martha Kinnema van
Scheltinga." Aan de achterzijde eveneens een bloemkroon ,
waarin een hert met opgeheven kop en een kropgans,
waaronder »Bartelt Roels Kerkvoogd."
Opgave van Bote Westerkamp.
Langezwaag. Groote klok. »Pieter Seest Amstelodami
Me Fecit. L. S. Lijklama A Nyholt Grijtman over Opsterland. H. Jongbloed Predikant in de Langezwagen.
Zipke Wilses en Hijlke Hjjlkes Anno : 1763.
Kleine klok. »Pieter Seest Amstelodami Me Fecit.
L. S. Lijklama A ïfijholt Grijtman over Opsterland. H.
Jongbloed Predikant in de Langezwagen. C. Bouwens
Kerkvoogd Kerkvoogd. Anno: 1763.
Juirijp. Boven: »J. Borchhardt fudit Enchusae."
Onder: »Lou Tjeerds en Teede Pyters kerkvoogden en
huysluiden tot Jutryp. Anno 1772.
d' Heer Grietman Jonker Siuk Gerrolt Joekema van
Burmania Bingers, Heer van Oostenbroek en Cammingaburg."
Yolgens opgave van den Heer J. L. de Mol Moncourt,
d.d. 29 Aug. 1890.
1) Het in de Vrije Fries XVI, blz. 199, opgegovene heeft betrekking tot Nije-horne.
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Makkum. Ghroote klok.
Randschrift boven:
»Anno MDCCLXXTV Joan Nicolaas Derks Jr. 1) me
fecit Horniae."
Aan de noordzijde:
»Jr. Wilco Baron thoe Schwartschenberg en Hohenlandsberg, grietman over Wonseradeel, eigenerfde ingezeten te
Mackum."
Aan de zuidzijde:
sAurelia van Haarsma Douarrière van Camstra als eigenerfde en Cornelis Gabes Riensma en Auke Annes als kerkvoogden."
Met de wapens van Schwartzenberg aan de noordzijde
en van Haarsma-Camstra aan de zuidzijde.
Volgens vriendelijke opgave van den WelEw. Heer M.
H. Maas te Makkum.
Oudehaske. Aan de eene zijde staat in gewone letters:
»i b o r ch hard" (het overige 2) is niet te lezen) en aai\.
de andere zijde: »enchusa 3) Anno 1776."
"Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 17 Juni
1889.
Oldéberkoop. »L. J. Willingo Kerkvoogd. E. v. d. Lei 4)
Predikant waren Oudeberkooper Vergooten als N. A. Knook 5)
1) In "de Vrije Fries XVI, blz. 295, komt als gieter voor oen Johannes Derek te Hoorn.
2) Hier zal wel staan fudit, gelijk op de andere door Borehhard
gegoten klokken. Zie Vrije Fries XVI onder de opschriften der 18de
eeuw.
3) Hier zal wel enchusae staan.
4) Elias van der Leij was te Oldéberkoop predikant van 1750—1790.
5) Nicolaus Arnoldi Knock was van 1780—] 788 Grietman van Ooststellingwerf. Tusschen deze jaren is dus de klok te Oldéberkoop vergoten.
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grietman.'' — Dus opgegeven door H.H. kerkvoogden Juli
1889. De volgorde der woorden op de klok zal echter
wel eenigzins anders zijn, b.v. » Vergoten als N. A. Knook
grietman, L. J. Willinge Kerkvoogd, E. v. d. Lei Oudeberkooper Predikant waren."
Nijega (Smallingerland). Groote klok. Aan de eene
zijde »Anno 1783. Me vecit. Christiaan en Jan Seest Amstelodami. De Wel Edele Geboren Heer Heotor Livius
van Haersma Grietman van Smallingerland en Gedeputeerde Staat van Friesland en de Wel Edele geboren vrouw
Catharina van Scheltinga Zijn Eds Huisvrouw/' Aan de
andere zijde »De Wel Edele Geboren Heer Heotor Livius
van Haersma Grietman van Smallingerland en Gedeputeerde Staat en de Eerzame Fokke Wijtses Dorprechter en
Ontvanger van Oudega, beide Kerkvoogden van den dorpe
Niega." 1)
Volgens opgave van den Heer O. H. Dijkstra, hoofd
der school.
Steggerda. Op de kleine, zuiderklok:
»Me fecit Christiaan en Jan Seest Amstelodami Anno
178-4." Aan de voorzijde: »Cornelis Bart Andriessen predikant , Jan Reinders, Jakob Jans Das kerkvoogden, Jan
Alberts Stelling schoolmeester." Aan den achterkant een
pot met bloemen, waarom hangend loof, en daaronder »Jr.
Willem Anne van Haren, Grietman over Stellingwerf
westende."
Op de grootere, noorderklok:
»Me fecit C. en J. Seest Amstelodami Ao 1785." Op
den voorkant »C. B. A.; J. E . ; J. J. D.; Mr. J. A.";
en op de achterzijde »W. A. van Haren."
1) De opgave van Ds. A. J. Lieuwens, zie Vrije Fries XVI, blz.
145, was dus foutief.
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Volgens opgave van den Heer Bote Westerkamp te
Kortezwaag.
Ballum op Ameland. »Me fecit Christiaan en Jan Seest
Amstelodami Anno 1784." 1)
Opgave van Baron van Heeckeren, Burgemeester van
Ameland.
Ilollum op Ameland. Boven aan de klok staat het omschrift )>Amstelodami . anno . 1787 . me . fecit. Christiaan .
en . Jan . Seest."
Voorts is er een wapen op de klok met het opschrift
»Honi . soit . qui , mal . y . pense." 2)
Lager op de klok heeft nog een opschrift gestaan, maar
het is geheel uitgekapt. Alleen is het woord »Hollem"
nog te lezen. 3)
Volgens opgaven van Baron van Heeckeren, Burgemeester van Ameland.
Snikzivaag. Boven is de klok versierd met twee breede
bewerkte randen. Tusschen deze in staat met groote letters : »L. Haverkamp me fecit Hornae/' Iets lager, ongeveer midden op de klok, leest men »Snikswaag. A°.
1787."
Volgens den Heer Homme A. v. d. Hoek, dorpsvoogd,
d.d. 2 Mei 1889.
Uüwellingerga. »L. Haverkamp Me fecit hornae Anno
1) Het Arnelander wapen komt nog voor op een steen in den
voorgevel van den toren.
2) Smaad over hem , die er kwaad van denkt. — Het wapen is
het Oranje-wapen.
3) Dit verschijnsel doet ons zien, dat de klok ouder is dan van
1787. De gieters Seest hebben zeker bij de vernieuwing der klok een
oud opschrift vernietigd, en alleen het woord Hollem behouden.

Wumkes.nl

138

KLOKKEN UIT

4787. Jhr. E. S. G. J. van Burmania Rengers, Grietman
van Wijmbritseradeel. Anne Gerrits en Gabe Ennes, Huislieden en Kerkvoogden van Utwellingerga,"
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 21 Sept. 4889.
Joure. Hier zijn in den toren der Herv. kerk, gebouwd
in 4 628, vier klokken, namelijk drie luidklokken en eene,
die voor het slagwerk dient, om de halve uren aan te
geven. De grootste dezer vier dient, behalve voor het
luiden, ook om de volle uren te doen hooren, als slagklok.
De kleinste; gewoonlijk bengel genoemd, gebruikt men om
de kermis, in de maand September, in- en uit te luiden.
Vroeger werd zij ook geluid, als er van wege het Gemeente-bestuur van Haskerland bevel gegeven werd om
des winters de gladde straten met zand te bestrooien. Ook
werd zij vroeger des Zondags om 44i uur geluid, bij de
voltrekking van huwelijken. Deze kleine klok heeft aan
de eene zijde, in Romeinsche letters, het opschrift:
»L. Haverkamp me fecit Hornae.
Het vlek Joure an° 4790."
Volgens vriendelijke mededeeling van H.H. kerkvoogden,
A. S. Keveiiing, P. J. Tuijninga en Jhr. V. L. Vegelin
van Claerbergen, d.d. Juli 1889, die de opschriften (zie
voorts boven bladz. 85) lieten nazien en afnemen door
Engele Klazes Bouma, uurwerkmaker, Rinse Johannes
Veldman, timmerman, en Tjitte Everts de Haan, onderwijzer.
Wiewerd. Op de eenige klok aldaar staan de namen:
»E. H, Tenckinck 4), F. P. Kuperus en L. R. Wiersma
kerkv. te Wiewert."
Opgave van Notaris D. Cannegieter te Tzum.
1) Deze was predikant te Britswerd en Wiewerd van 16 Nov. 1794
tot 9 Aug. 1830. Zie T. A. Romein, Naaml. d. pred., blz. 352.
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Behig in Brandenburg. Klok van 1700 gegoten door Michael
Weinbolt in Dresden met het opschrift: »Erhalt uns Herr bey
deinem Wort."
R. Bergau , a. w. s. 162.
Ober-Uhldingen (Kreis-Konstanz). Eene klok van 1701 met het
opschrift »Orate pro nobis Sancta Maria et S. Wolfgangus." 1)
Eene andere is van 1780 met het opschrift: »Felix Koch me
fudit Salemi MDCCLXXX."
Kraus , Baden I , s. 552.
Löbstedt (Sachs. Weira. Eisenach). De 2de klok is in 1701 door
Johann Rose in Volkstaed gegoten , en bevat vele namen.
De 3de is in 1760 gegoten door Joh. Georg Ulrich in Apolda ,
en bevat »Gloria in excelsis Deo" , voorts vele namen , ranken- en
eikelfries , waarboven enkele tulpen zijn , en verder nog medaillons
met de worsteling van Jacob.
De 1ste klok is van 1860.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 184.
Bcrtringen (Lotharingen). In de kapel schijnt een tijd lang eene
in den lijd der revolutie aangekochte klok geweest te zijn. Vroeger
was zij in de kapel der begraafplaats te Falkenberg. Zij werd door
den klokgieter Goussel vergoten. Het opschrift luidt :
>>Jay esle donné a la Chapelle de St. GenevieiVe par les soings
de F. Francois de Mouties ermiste. Jay este nommé GenevieiVe
par M. Jean Mouton Chanoinne el D eIle Anne du Ladelle. espouse
de noble Francois Jacquemot. 1702."
. Krans, a. w. I I I , 1 , s. 36.
Glïenicke in Brandenburg. Eene kleine klok met het opschrift :
»Soli Deo gloria", dan namen , en voorts »me fecit Otto Elers
1703."
R. Bergau, a. w. s. 378.
1) Hij wordt afgebeeld met een bijl, omdat hij dien van een berg
slingerde, zoo ver hij maar konde, onder het uitspreken der woorden:
„waar ik hem vind, daar zal mijne woning zijn." Hij vond hem in
het dal bij een meer, en bouwde daar een hut en kerk. Van daar
dat hij dikwijls met eene kerk ter zijde wordt afgebeeld. Alt, a. w.
s. 164, 224 en 304. Zijn dag is 31 Oct. 994, en hij was Bisschop
te Regensburg.
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Afferden. Derde klok. »Ad majorem Dei B. V. Mariae ac S.
S. Cosmae et Damiani gloriam. Sub illuslrissimo D no Arnoldo Marchione de Schenk de Niedecken etc et Maria Cath. March. de
Hoensbrock conjugum , Pastore R. D. 1) Laur. Simons, fusa sum.
Joannes Fremi me fecit 1705." 2)
Wav. 1887 , afl. 2 , blz. 108.
Bermatingen (Kreis-Konstanz). De derde of doodklok': »0 !
sanCtl oMnes InterCeDIte pro nobls et pro abbate Antonlo plora
gens nostra." 3) — Een Chronogram , dus 1705.
Kraus , Baden I , s. 487.
Münchenroda (Sach. Weira. Eisenach). Tweede klok : Anno
MDCCV gos micli Melchior Moeringk zu Erifurdt." Rankenfries
met herten , en voorts namen.
Derde klok: »Gos inich Johann Christoph Rose in Volkstaedt
1718." Rankenfries.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 188.
Leutra (Sachs. Weiin. Eisenach). Tweede klok : »Gos mich Hieronijmus und Melchior Moeringk 4) zu Erfturdt in Volksledt." Ranken versiering met kerssen en enkele Engelenkoppen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 169.
Züllichau in Brandenburg. De klok van 1708 , met den 146
Psalm , is door Joh. Jacobi gegoten.
R. Bergau , a. w. s. 812.
Brandenburg. De slormklok , diameter 1,70 M. . heeft aan den
hals tusschen twee ranken , Akanthus-bladeren , het opschrift »Soli
Deo gloria." Op de klok de crucifixgroep , 0,21 M. lang, en op
beide zijden een lang opschrift, behelsende de namen van elf bur1) reverendo domino.
2) Tot grooter «er van God, de zalige maagd Maria en de Heiligen
Cosmas en Damianus. Ik ben gegoten bij het leven van den zeer
aanzienlijken Heer Arnoldus Markgraaf de Schenk van Niedecken enz.
en Maria Catharina Markgravin van Hoensbrock, echtelieden, terwijl
pastoor was de eerwaarde Heer Laurens Simons. Joannes Fremi heeft
mij gemaakt 1705. — Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 295.
3) O! alle Heiligen treedt voor ons en voor den abt Antonius tusschen beiden. Ween! menschenvolk.
4) Deze gieter leefde in het begin der 18de eeuw. Zie op Münchenroda.
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gemeesters en raadslieden, en de aanduiding, dat de klok 1709
imperante Friderico magno 1) gegoten is. Voorts staat nog op den
rand »me fecit Otto Elers."
R. Bergau , a. w. s. 249.
Ebringen (Kreis-Konstanz). De tweede klok: »ToMas Schalch 11
von Schafhausen || gos mich 1712."
Kraus , Baden I , s. 670.
Mysen. (Kerk afgebroken 1744). «Video cui fidas. Joannes
Ouwerkerk me fecit Amstelodami 1714." 2)
Opgave van C. W. Bruinvis.
Eolmar (Ober-Elsass). Die Schlussglocke had het opschrift :
»Gloria in excelsis Deo 3) 1715." Voor was een crucifix ; aan de
rechterzijde S. Martinus te voet met den bisschopsstaf; links het
stadswapen ; en achter een Mariabeeld.
Kraus , a. w. I I , s. 257.
Belitz in Brandenburg. Er zijn twee klokken van 1716 en 1733.
De laatste heeft het opschrift:
»David Billiz , goss willig ,
Belitz ist mein Vaterland.
Fragt man , wo der Meister her ?
Damals wohnt in Potsdam er."
Inventar der Bau und Kunstdenkmaler in der Provinz Brandenburg. R. Bergau , Berlin 1885 , s. 159.
Jenapriessnitz (Sachs. Weim. Eisenach). De eerste klok is in
1718 door Joh. Christ. Rose von Volksted in Osmansted gegoten ,
en bevat «Gottes Wort und Luther lehr vergehen nun und nimmerinehr" , en voorts schoone versiering in Akanthus-ranken. — De
2de klok is van 1820.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 159.
Koudewater. De klok , van daar afkomstig , doch nú versmolten,
had het opschrift: »Soli dei 4) gloria. Qurin de Visser, Rotterdami. 1721."
Tijdschr. v. Noord-Brab. Gesch. enz. , no. 3 , 1 Nov. 1885.
1) onder de regeering van Frederik den Groote,
2) Er zal wel op de klok staan „vide cui fides".
3) Eere zij God in de hoogte! — Deze klok is afgenomen in 1/92.
4) Zeker moet dit deo zijn. — Gode alleen de eer. Qurin de Visser
van Rotterdam. 1721.
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Kleinschwabhausen (Sachs. Weim. Eiscnach). De tweede klok :
»Gos mich Nicolaus Jonas Sorber in Erfurt anno 1721." Dit staat
tusschen twee kransen van bladeren. — De derde klok heeft »Haec
campana postquam disrupta denuo fusa est" , en vele namen.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 161.
Jena. Stadskerk. De vierde klok: »\venn mein schall durch
deine lueffte dringt so schaffe das bei dir des höchsten lob erklingt.
Dispulsam me maleque-reparatam D. Wilhelmus Reineccius et Heinricus Fridericus Rostius Consules, necnon D. Joannes Adolphus
Furstenau syndicus fundi denuo curabant per Nieolaum Jonam Soberum Erffïirtia A. C. MDCCXXIII." Voorts Akanthus-bladeren ,
en de wapens van Saksen en Jena. Zij is in doorsnede 78 c.M.
Dr. P. Lehfeldt, a. w, I , s. 103.
Usselkirchen in Lotharingen. De eene klok is gegoten door
»Ignatius Thouvenel et Claude Richet et Louis son fils 1723." De
andere is uit de 19de eeuw , met het opschrift »J. Perrin fondeur
de cloches à Macboucellee Canton de Clermont dep. de Hte Marne."
Kraus, a. w. I I I , 3 , 994.
Weida. Wiedenkirclie. De groote klok werd in 1722 door den
bliksem zeer beschadigd. In 1729 werd zij , op aandrang deiburgers , hersteld , en heeft het opschrift:
»Gloria digna Deo , sine fine excelsa tenenti, Pax urbi nostrae ,
gaudia vera bonis." 1) En voorts »Aus dem Feuer bin ich genossen,
Meister Martin Heinzen in Leipzig het mich umgegossen."
Kuno Walther, Das alte Weide , s. 16 u. 17.
Krîppendorf (Sachs. Weim. Eisenach). »Gott zu ehren ist diese
Glocke auf der Kirchen u. Gem. kosten umgegossen im Evangel.
Jubeljahr 1730. — Hilff lieber Herr und Gott dass jeder Glockenschlag den sundern hie zur buss ans hertze schlagen mag." Dan
namen , en het Saksische wapen met het omschrift »Herr Ernst
August Hertzog: zu Sachsen Weimar." Voorts nog : »durch Gottes
hülffe goss mich sJohann Christoph Rose in Apolda." Eindelijk
weer namen.
Dr. P. Lehfeldt a. w. I , s. 163.
1) Eene waardige eere zij God, die zonder einde in do hoogte
zetelt; vrede zij onze stad, ware vreugde den braven.
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Haarlem. Op de klokjes van Damiate , of Piet en Hein, staat
op beiden : »Amstelodami me fecit Anno 1732."
Volgens de gedrukte lijst van 1879, mij gezonden door den Heer
Gonnet.
Bergen. »Ciprianus Crans Janzoon Amstelodami me fecit 1735.
Willem Adriaen Grave van Nassou Heere van Bergen."
Nadat deze klok gebarsten was, stond op de nieuwe: »Joan
Nicolaus Derck me fecit hornae anno domini 1759. Willem Adriaen,
grave van Nassau, vriheer van Bergen. Gerrit Sumery schout
Adriaan Vlaming secretaris van de heerlijkheid Bergen."
In 1869 is ook deze klok gebarsten, en in 1888 besloot men
tot vervanging door een nieuwe.
Opgave van C. W. Bruinvis.
Eolmar (Ober-Elsass). De 12 uurs klok had : »Laudate Dominum omnes gentes ; laudate eum omnes populi. A fulgure et tempestate libera nos Domine. MDCCXLI." 1) Boven zag men God den
Vader met 5 Apostelen. Voor , een crucifix , dat de boetvaardige
zondares omvatte. Op de rechterzijde was het wapen van het Stift,
namelijk een bloot zwaard, alsmede de zoogenoemde Kolmarder
Spoor. Op de linkerzijde was St. Martinus te paard. Achter was
de Moeder met het Miïd en een schepter. Onder om las men de
namen der gieters : »Nicolas et M. A. Claude les Rozier et J. Caudvillier m' ont faite." — Deze klok is afgenomen in 1792.
Kraus , a. w. I I , s. 256.
Kolmar (Ober-Elsass). In 1741 werd aldaar de groote klok in
de Spitalkirche vergoten. Hr. Stättmeister Scherlepaur liess die
Worte : »Gott allein die Ehre , und sonst niemand mehr" urn den
rand giessen. Die Röm. Cath. Hessen die letzte Hälfte nachher
wieder wegfeilen.
Kraus, a. w. I I , s. 241.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). De klok Metzkrin , 49 ctr. zwaar,
4 ' 3 " 2 " ' hoog, k'1"k'"
wijd, bevat in drie rijen »Dum regimini Uberlingiano praesidebant nobiles domini consules Josephus
Antonius Guidobaldus Koler de Sandholz et Zunderberg et Joannes
Leopoldus de Haupert necnon Heinricus Antonius de Freyenthal
1) Looft den Heer alle heidenen; prijst Hem alle volkeren. Bevrijd
ons, o Heer! van bliksem en onweer!
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urbis ammanus elaboravit me sumptibus reipublicae Petrus Ernestus
Lindaviensis anno 1741." 1) En dan :
»Die Metzlerin bin ich genannt
Wie schon von altem her bekannt.
Zu Gottes Wort und Dienst dich bschaid
Verzer die Wetter, dien zu Laid.
Ich muss solang die stund andeuthen
Bis endlich dir ins Grab muss leuthen."
Zij bevat de relief beelden : 1. De gekruisigde met het schrift
»f Filius ecce dei patitur pro crimine mundi." 2) 2. S. Nikolaus
met »f Ecce Nicolaus templi patronus et urbis." 3) 3. De Drieëenheid met »f Unicus in trino deus et trinus in uno." 4) 4. Maria
met »f Virgo dei genitrix pro nobis omnibus ora." 5)
Kraus , Baden I , s. 613.
Burgau (Sachs. Weim. Eisenach). Er zijn drie klokken. 1.
»FaVente ernesto aVgVsto hereDItateM prlnCIpatVs IsnaCensIs
obtlnente nos tres e qVatVor refVsae. 6) Joh. Heinrich Graulich
gos uns in Ammerbach MDCCXLI." koorts een Fries van granaatappelen tusschen ranken en bessen. Engelenkoppen aan het hangsel.
103 c.M. in doorsnede. 2. heeft hetzelfde, maar de naam »Joh.
Heinrich" , staat in gothische minuskels. 3. als bij 2 . , bladspiraalornament en Engelenkoppen.
Dr. P. Lehfeldt, a. vr. I , s. 21.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). Het vrouwenklooster ad S. Gallum
heeft twee klokken. De 1ste bevat: »A fulgure et tempestate
1) Toen de edele Heeven J. A. G. Koler von Sandholz en Zunderberg en J. L. von Haupert als burgemeesters en H. A. von Freyenthal als stads-secretaris aan het hoofd van de regeering te Ueberlingen
waren heeft mij Petrus Ernst van Lindau, op kosten van de stad,
gemaakt in 1741.
2) Zie Gods Zoon lijdt voor de zonde der wereld.
3) Zie Nicolaus, de patroon der kerk en der stad.
4) Ben God in drie, en drie in één,
5) Maagd, moeder Gods! bid voor ons allen.
6) Wij drie (klokken) zijn uit 4 vergoten, onder begunstiging van
Ernst August, ervelijk bezitter van het vorstendom Eisenach. — Het
opschrift is een chronogram, en bevat als zoodanig het jaartal 1741.
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libera nos Domine Jesu Christe. 1) A° 1746" en de beelden van
S. Anna en S. Dominicus.
Kraus , Baden I , s. 622.
Weisenhurg in Brandenburg. De middelste, klok aldaar heeft het
opschrift : »Ich war die dritte Glocke in Wiesenburg ; durch mich
wurde zur Schule gelautet. Drum Mess ich Schulglocke. Ich war
vom Gewichte, wog 4} Cr., gab schlechten Geklang unt halte eine
proportion , wie ein Altenburgischer Bauerhuth. Dahero der Kon.
Pohl. und Chur sachsische General-major und Amtshauptman ,
Adam Friedrich Brand v. Lindau als Collator der Wiesenburgischen
Kirchen und Parochien entschlos , mich durch den Glocken-giesser
von Leipzig Johann Georg Beuteln in eine andere form zu bringen,
wie ich jetzo zu zehen bin. Des Collators Gemahlin die Wohlgeborne Fráu Henriette Helena Brand von Lindau geborne von Oppen
aus dem Hause Fredersdorf gab den übrigen Metall, dass ich also
sieben Ctr. wiege. Durch Feuer und in diese form ging ich den
September 1748."
R. Bergau , a. w. s. 776.
Eg-mond aan den Hoef. »Ao 1750 heeft Jan Verbruggen mijn
voor het dorp Egmonoj op den hoev doen gieten."
Opgave van C. W. Bruinvis.
Arendonk. De groote klok draagt rond de kroon het opschrift :
«Festivum triadis venerandae persono cultuin. Unigenae proli,
matri, Josepho dedicata. Alexius Petit me fudit A° 1751." 2)
Onder dit opschrift zijn de beeldtenissen der H. familie gegragraveerd met de namen Jesus , Maria , Joseph.
Ch. Ag. Melvaarts, a. w. , blz. 176.
Leutkirch (Kreis-Konstanz). De grootste klok (van welk jaar zij
is blijkt niet duidelijk , waarschijnlijk van 1752 ; er zijn 5 klokken van 1654, 1752 , 1825 en 1861) heeft aan de kroon «Subsidie- nos , Trine , tuo tueare ! Johannes instrue loquacem lingua
1) Bevrijd ons van bliksem en onweer, Heere Jezus Christus!
2) Ik luid den schoonen dienst van het te eeren drietal. Gewijd
ben ik aan den eengeboren Zoon, de Moeder en Joseph. Alexius
Petit heeft mij gegoten in het jaar 1751. — Zie een lid dezer familie
Petit, die nog bestaat te Aarle-Kixtel en vele klokken giet, in Vrije
Fries XVI, blz. 297 en 298.

10
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silere (sistere) loqui" 1) ; voorts de relief-beelden van Johannes Ev.,
Johannes van Nepomuk 2), Joh. d. Dooper en het Salemsche wapen
met de woordeu »Hanc Deo Trino et Sancto Joanni Anselmus 3) ,
(aan het kruis) Sigilli saeramentalis Protomartyri — inter nobis
(nos) mulierum Maximo •— Discipulo quem diligebat Jesus." 4)
Kraus , Baden I , s. 512.
Fulüngen (Lotharingen). »L' an 1754 jay este benite par
Mr
curé de Fouligny et jay eu pour parain Mr.
Daniel Dalencon ancien capitaine d' infanterie seigneur de Chevallins et pour Maraine demelle Marguerite Gondeville épouse de sieur
François Kenetler eschevins 5) et François Paral. f. p. Jean Bideau
â Metz."
Kraus , a. w. I I I , 1 , s. 152.
Ueberlingen (Kreis-Konstanz). In de voormalige kapel van het
huis der Heeren von Pflummern hing een klokje , 1 ' hoog , met
het opschrift »S. Josephus. S. Barbara. orate pro nobis. 6) Durch
Feur und Hitz bin ich geflossen. Leonh. Rosenlecher zu Constanz
hat mich zur Ehre Gottes gegossen. A. 1755."
Kraus , Baden I , s. 652.
1) Bewaar ons door Uwe bescherming, Drieeenige! — Johannes!
leer den babbelaar op te houden met de tong te spreken.
2) Joh. v. Nepomuk was, volgens het verhaal, domheer te Praag
en aalmoesenier bij koning Wenzel. Toen hij weigerde de biecht van
diens vrouw Johanna te verraden, zou deze koning hem in de rivier
de Moldau hebben laten verdrinken, zoodat hij als martelaar stierf.
Zie Theol. Univ. Lexikon, Elberfeld 1869, I, s. 419.
3) Anselmus was een abt van het klooster Salem van 1746—1788.
Zie Kraus, a. w. s. 560.
4) Anselmus heeft deze (klok gewijd) aan den Drieeenigen God en
den Heiligen Johannes, den eersten Martelaar van het sacramenteel
teeken, onder ons den grootste van vrouwen (geboren), den leerling,
dien Jesus lief had. — Van Joh. den Apost. wordt gezegd, dat hij,
onder keizer Domitianus veroordeeld is geworden tot den giftbeker,
maar dat hij, eer hij dien dronk, over dien het teeken des kruisses
maakte, zoodat het gif in de gedaante van een slang er uit ging, en
de drank hem onschadelijk werd. Zie Alt, Heiligenbilder, s. 81, 82.
Van daar staan de woorden „Sigilli—Jesus" op de klok op een kruis.
5) schepen, wethouder.
6) bid voor ons.
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Bürgel (Sachs. Weim. Eisenach). Op eene der drie klokken aldaar , gegoten door Georg Ulrich in Apolda in 1758 , staat: »Ich
rufe Gottes Volk zusammen, Gieb Gott nur nicht bei Feuerflammen."
Dr. P. Lehfeldt , a. w. I , s. 17.
Hees bij Nijmegen. »Soli Deo Gloria. Steen en Borchardt fïïdunt Enchusae 1759."
Er staat voorts op een dubbele adelaar gedekt door keizerl.
kroon , op de borst een schildje met een leeuw , en dan
»Die Stat Nijmegen."
Nav. 1888 , all. 7 , blz. 400.
Garding (Sl.-Holstein). Terwijl daar eene klok oud en zonder
schrift is , eene tweede Dr. R. Haupt onbekend was, eene derde
door hem betiteld wordt »1585 (in Garding gegossen P) unzugá'nglich" , is er eene vierde met het opschrift :
»1762. Me fecit Joh. Biber et Sohn in Hamburg."
R. Haupt, a. w.
Marter (Lotharingen). «Monsieur . les . parain . et Nicolas .
Houillon ensien . mair . rantier . est . pour mareine Chaterine
Helstoft' fame de Charel Kuisinier tout deux dudilieux. iapartien a
Macher fait par. D. Pottier de Crehange 1763."
Kraus , a. w. I I I , 1 , s. 293.
Alteng'ánna (Sachs. Weim. Eisenach). De derde klok aldaar (1
en 2 zijn van 1820 en 1833) is van 1767 , en gegoten door J.
Georg en J. Gottfr. Ulrich in Apolda , onder Bar. v. Berlepsch ,
Land- en Stadhouder C. F. Krumbholz, H. T. Praef. Ballav.
Thuring, wiens wapen er op staat. Voorts een Fries van Rococoschelpen in bladwerk.
Dr. P. Lehfeldt, Bau u. Kunstdenkmaeler, Thueringens I , s. 4.
Grossscliabhausen (Sachs. Weim. Eisenach). De 1ste klok van
1767 , gegoten door de Gebr. Ulrich in Âpolda , bevat »Es rufl't
mein schall euch überal von weltgetümmel hin nacli dem himmel."
Er komen vele namen op voor , eene reeks van Akantlius-bladeren,
en het Saksische en Ulrichsche wapen. —• De 3de klok van 1796
is van dezelfde gieters , en bevat ook vele namen. De 2de is van
1853.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 69.
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Weim. Eisenach). Op de 2de en 3de klokken
1859) : »Gloria in excelsis Deo. — Durchs feuer
kosten der Genieinden Itunilz und Laesan goss
und Joh. Goltf'ried Ulrich in Apolda. 1769." —
Saksische wapen.
, a. w. I , s. 166.

Elhurg.
1. »Borghardt Enoehusae A° 1770." 1)
2. «Elbiiro-. A° 1770."
Nav. 1887 , all. 2 , blz. 109.
Hasl. Werner in Kist en R,. arch. I , blz. 99.
Sitscli (Lotharingen). »Laus honor et gloria in excelsis sit tibi
Domine. Matrina praenobilis I) na Baronissa de Vitzthum nata
îoltzer. Palrinus praenobiltó D"ns Georgius de Colgrave abbatiae
Sturzelbrunensis prior."
Onder : »In Zweybruck gos mie Christian Conturie et Christophe
Klein , anno 1772."
Kraus , a. w. 111, 1 , s. 43.
Loheda (Sachs, Weim. Eisenach). Twee klokken van 1772. 1.
»Kom Lobeda liöre du des Slöchsten Lehre. Gloria et pietas majorum me scissain refundi curavit a N. J. Sorbero. 1772." 2) 2.
»Ibidem i'usa et restaurata cum illa media a N. J. Sorbero Erffurthi
1772. 3) Wenn du meiu Sehall hcirest, kom dus du Gott erest."
De derde klok is van 1857.
Br. P. Lehleldl, a. w. I , s. 176.
/Formhoul (Fransen-Vlaanderen). In het laatst der 18de eeuw
hingen daar vier klokken , met de volgende opschriften :
I. Reiusa et aueta expensis amplissiiui Domini Van de Weghe,
Abbatis S. Winnoci, Comitis , • Toparchae et magni decimatoris de
Wormhout, Pastore R. D. P. C. Blanckaert, benedicla sub nomine
S. Martini dato a D. Martino Schelle Ballivo et I). Beatriee Dufloeq , anno 1774. 4)
1) Zie den gieter Vrije Fries XVI, blz. 294.
2) De roem en vroomheid der vaderen hebben mij, toen ik gebarsten was, doen herstellen door N. J. Sorbor. 1772.
3) Insgelijks gegoten en hersteld met; de middelste klok door N. J.
Sorbor te Erfurt 1772.
4) Vergoten en vergroot op kosten van den zeer aanzienlijken Heer
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2. Reiusa et aucta sumptibus Parochiae de Wormhout, Pastore
R. D. P. C. Blanckaeri , benedicta sub noinine B. D. V. Mariae
dato a Domino Carolo Van Amandel collegiali Magist. Eerg. et
Maria Th. De Langhe uxore Th. Labaeye hooftinaimi , anno
1774. 1)
3. Refusa et aucta expensis Parochiae de Wormhout, Pastore
R. J). P. C. Blanckaert, benedicta sub nomine S. Winnoci dato
a Th. Labaeye hooftmanno et Petronilla Rousseville uxore Lud.
Coudeville fabricae magisiri , anno 1774. 2)
4. Noviter fusa expensis Parochiae de Wormhout, Paslore R.
D. P. C. Blanckaert, benedicta sub .nomine S. Josephi dato a Winnoco Van Peene et Joanna Thcresia Coudeville uxore Jacobi Blavoet,
anno 1774. 3)
Van de Weghe, Abt van St. "Winnoeus, Graaf, Hoofd en groot tiendheffer van Wormhout, terwijl pastoor was de .Eerw. Heer P. C,
Blanckaert. Gewijd onder den naam van den H. Martinus, gegeven
door den Heer Martinus Schelle Baljuw en Vrouwe Beatris Duflocq
in het jaar 1774.
1) Vergoten en vergroot op kosten van de Parochie van Wormhout,
toen pastoor was enz., gewijd onder den naam van de zalige Vrouwe,
de Maagd Maria, gegeven door den Heer Carel van Amandel, Meester
van het Collegie Berg en Maria Th. de Langhe vrouw van Th. Labaye hoofdman, in het jaar 1774.
2) Vergoten en vergroot op kosten van de Parochie van Wormhout,
toen pastoor was enz., gewijd onder den naam van den H. Winocus,
gegeven door Th. Labayo hoofdman en Petronilla llousseville huisvrouw van Lud. Coudeville, fabrieksm eester, in liet jaar 1/74. — De
H. Winocus was een hartelijk biechtvader, van wiens leven veel
deugden en wonderen verhaald worden. Hij achtte het groot zijne
onder hom geplaatste Broeders te dienen, daar ook Christus gekomen
was om te dienen en niet om gediend te worden. Wat anderen
schuwden als eene verachtelijke zaak, dat nam hij op zich zonder
tegenspraak, hoewel hij van vorstelijken adel was, en bekleed met
de waardigheid van Abt. Hij dreef met eigen handen langen tijd een
molen tot nut zijner Broeders en der armen. Hij is begraven in het
landschap Berg, in het klooster Boromhalt. Zie Canisius Martyrologium fol. 332.
3) Op nieuw gegoten op kosten van de Parochie van Wormhout,
toen pastoor was enz., gewijd onder den naam van den H. Joscph,
gegeven door Winocus van Pccne en Joanna Thcresia Coudeville,
vrouw van J. Blavoet, in liet jaar 1774.
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Buitendien droegen deze klokken nog alle vier het opschrift
»Deum colo , festa decoro , defunctos ploro." 1)
Er hangt er nú maar ééne meer. De andere zijn in het laatst
der vorige eeuw door de republikeinen gestolen , en deels tot kanonnen , deels tot halve-stiiiverstukken omgesmolten.
Johan Winkler, Nav. 1889 , afl. 1 , blz. 37.
Siürzelhronn in Lotharingen. Terwijl de eene klok , na de revolutie , te Haspelsclieid kwam , (zie Maria-klokken) geraakte de
andere naar Wolmünster (Bitsch) met het opschrift : »•}• In Stürzelbronn renovata ad usum eccl. paroch. de Volmünster. Rectore du
Roupe , 1*774" , en dan »J. B. Bollee nous a fait."
Kraus, a. w. I I I , 3 , 957 en 958.
Taiqmdel (Sachs. VVeirii. Eisenach). De 1ste klok »1775, Anna
Amalia, von A. J. C. Ulricli in Apolda", met wijnranken rondom.
Be 2de »1793, Carol. Augustus, Dux Sax. Vina et Jena , von
Gebr. Ulrich in Apolda."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 202.
Bingen (Lotharingen). »En 1778 iay été bénite pour parrain
Mr. Anne François tre digne prétre et curé de St. Laurent pour
mareine Marie Catherine Louis née Ie 17 aoust 1767 fille de Jean
Louis laboureur auclit St. Laurent et de Marguerite François nièce
audit curé."
Onder : »Les Farnier nous ont faites."
Kraus, a. w. I I I , 1 , s. 41.
Hegne (Kreis-Konslanz. ScMoss). In den toren van het kasteel :
»Durch Feir und Hiz bin ich Geflosen. Leonhar Rosenlecher hat
mich zu der Ehre Gottes Gegos [| sen in Costant [| 1781 || S.
Trinitas unus Deus miserere nobis." 2)
Dr. Kraus, Die kunstdenkmaler des Grossherzogthums Baden
I , s. 69.
UnterwöUnitz (Sachs. Weim. Eisenaeh). 1ste klok : »Alles was
odem hat lobe den Herren. — Mich goss J. C. und J. H. Uhlrich
aus Apolda 1782."
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 219.
1) Ik eer God, versier de feesten, beween de dooden.
2) Heilige Drieê'enheid, één God, erbarm U over ons!
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Werkewitz (Sachs. Weim. Eisenaeh).
De 1ste klok bevat rijen van Akanthus-bladeren , en dan »Gloria
in excelsis Deo. Me fuderunt Ulrich fratres Apoldae anno
MDCCLXXXIIIL" Voorts het wapen van Keur-Saksen. Zij is in
doorsnede 100 c.M.
De 2de klok is gelijk aan de 1ste , maar heeft in plaats van wat
op de 1ste staat »Concordia res parvae crescunt" 1) , en nog het
wapen van Apolda. Zij is in doorsnede 80 c.M.
De 3de heeft rijen van palmbladen, en dan »Da pacem domine. 2)
Me fuderunt Ulrich fratres Apoldae MDCCLXXXIIIL"
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 192.
Pôppendorf (Sachs. Weim. Eisenaeh). De eerste klok is van
1786 , en gegoten iu Laiicha , en bevat »Gloria in excelsis."
De 2de »Gloria in excelsis Deo. Me fuderunt Ulrich fratres
Apoldae MDCCLXXXVI.
Dr. P. Lehfeldt, a. w. I , s. 194.
Bermatingen (Kreis-Konstanz). De elfuursklok , Rococo, met
majiiskel-opschrift: «Christus Imperat |J Christus Regnat 11 Christus
Vincit. 3) || Felix Koch me fudit, Salem 1799."
Kraus, Baden I , s. 488.

1) Eendracht maakt macht.
2) Geef vrede Heer!
3) Christus beveelt, Chr. regeert, Chr. overwint.
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Klokken uit de 19de eeuw.

Verbetering van de Vrije Fries XVI, bh. 281.
Wijnjeterp, 1822. Op deze klok is ook het wapen van
de familie van Lijnden.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, bh. '281.
Ilijdaard, Op de klok aldaar komt nog voor een jachtveld , in vakken verdeeld, met eenige variatie, bestaande
in een huis of torentje of eenig opgaand geboomte. 1)
t i Volgens opgave van G. v. d. Kam, H. d. S.
Verbetering van de Vrije Fries XVI, bh. 285.
Nijëberkoop. Het jaartal is niet 1 8 8 3 , maar 1884,
volgens opgave der kerkvoogden in Juli 1889 , get. door
L. G. Brouwer.
Banda Neira (Neerl. O.-Indië). Op de klok aldaar, gegoten door de firma Haak te Utrecht, en bestemd voor
de Protestantsche gemeente, staat onder anderen:
»'k roep tot gebed de Ohristenschaar,
'k lui ter hulp bij brandgevaar,
'k geef de dooden het geleide
Zoo dien ik God en Zijn gemeente beide." 2)
Heerenv. Courant van J. Hepkema, d.d. 4 Juni 4890.
Opgave van den Heer B. Westerkamp.
1) Zie ook bij Drachtster-Compagnie en Aalsum.
2) Hoewel er geen jaartal is opgegeven, behoort deze klok zeker
tot de 19de eeuw.
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Nes op Ameland. De klok aldaar heeft het omschrift:
»Deze klok weegt 383 Ned. ponden. Grietenij Bestuur
van Ameland W. R. J. D. van Heeckeren, D. J. de
Beer, J. Scheltema. Hergoten door A. H. van Bergen en
Zoon Jr. te Midwolde Anno 1832."
Volgens Gr. Postma, hoofd der school.
JVes op Ameland. R.-O. kerk. De klok dezer kerk
werd vroeger te "Wijtgaard gebruikt, en was aan de R.-C.
gemeente aldaar geschonken door den Heer van Middagten.
De Eerw. Pastoor v. Schelve zond ze in 1878 ten geschenke aan Nes, toen men hier een nieuwe kerk bouwde.
Opmerkelijk bij dit klokje is, dat het de eerste klok is,
die, na de Hervorming, in Friesland door Catholieken op
hunne kerk werd geplaatst, dus de eerste Roomsche klok
in Friesland na de Hervorming. Het opschrift luidt:
» Geschenk van den Jonkheer R. W. van Middagten.
Anno 1832."
«••*

Volgens vriendelijke opgave van den Eerw. Heer O. A.
Scholten, Pastoor, d.d. 3 Aug. 1889.
Koudum. Er zijn drie klokken. 1) Op 1 en 2 staat
»1832 Petit et Fritsen me fuderunt." Op 3 staat:
»In den jare 1832 werd deze klok gegoten en gehangen
in den toren te Koudum toen aldaar Grietman was Jonkheer Tjalling Menno, "VVatze Baron van Asbeck, destijds
als Majoor aan het hoofd van een Batf011 Friesche Schutterij
ter verdediging van Koning en Vaderland uitgetrokken,
toen assessoren waren den old zeekapitein Murk Lelsz
1) Deze nieuwe klokken
instorten van den toren
de Leeuw. Courant van 1/
858 H.K. — In hetzelfde
voor Koudum van 410 en

waren daar zeker noodig geworden na het
13 Aug. 1830. Zie hiervan het bericht in
Aug. 1830, no. 66. — De 3de klok weegt
jaar goot dezelfde firma nog twee klokken
231 H.K.
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Hoffman en Atze Wijtses van der Zijpp en Kerkvoogden
Jan Albarda Gferlsma, Willem Dirks Jaarsma en Bauke
Cornelis Kramer. Petit en Fritsen me fuderunt."
Bij het gieten waren tegenwoordig G-eneraal Knotzer
met zijn staf-officieren, Majoor van Asbeck en ongeveer
twee honderd andere officieren van schutterijen.
Volgens vriendelijke opgave van den Heer A. Fritsen
te Aarle-Rixtel, en ook van de H.H. EL Dijkstra en P.
v. d. Veer te Koudum. De firma Petit en Fritsen, vermeld in de Vrije Fries X V I , blz. 297 en 298, heeft meer
dan duizende klokken gegoten. De Heer Fritsen heeft
eene ervaring van ruim 50 jaren in het vak, en goot in
dien tijd nagenoeg 3000 klokken.
Sneeft. In de vroegere, thans afgebroken, R.-K. kerk
alhier hing de klok, die nú in de R.-K. Parochie-kerk te
galk hangt, en het opschrift heeft:
»Renata libertate cultus, per ducentos circiter annos oppressa, ego primum Snecae fideles in templum convocavi
anno 1836. Venite adorare. Petit et Fritsen 1) me fuderunt." Deze klok weegt 288 H.K.
Aldus vriendelijk opgegeven door de H.H. Postma,
pastoor, en J. Honig, doopsgez. pred., beiden te Balk.
Harlingen. »Me TJnXIt CorneLIUS LUDoVICüs. 2)
Petit et Fritsen me fuderunt."
1) Dezelfde firma goot in 1822 voor Sneek eene klok van 535 H.K.
Het opschrift beteekent: „Toen de vrijheid van godsdienst, na eene
verdrukking van ongeveer 200 jaren, hersteld was, heb ik de geloovigen van Sneek in den tempel voor het eerst saamgeroepen in het
jaar 1836. Komt aanbidden! Petit en Fritsen hebben mij gegoten.
2) Hier schuilt het jaartal 1838 in het opschrift. De klok weegt
366 H.K. — Dezelfde firma bezorgde in 1881 nog eene klok te Harlingen van 2392 H.K. — Het opschrift beteekent „Cornelis Lodewijk
heeft mij gewijd. Petit en Fritsen hebben mij gegoten.
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Terschelling.
»Steeds naar

mijn stem te hooren, Gra er vast geen
tijd verloren

Dat ik dan ook nuttig zij: voor het heil der burgerij.
Petit en Fritsen fuderunt 1838."
Heerenveen.

»LUDgero obLata Ut ViVos YoCet Mor-

tUos pLangat fULgUra

frangat.

1) Petit et Fritsen me

fuderunt."
Wetzens.
wolde."

»A. H. van Bergen en Zoon b. R. te Mid-

De versieringen zijn eene kerk en molen. 2)

Yolgens den kerkvoogd F . T. Wiersma.
Blesdijke.

»A. IL van Bergen en M. A. van Bergen te

Midwolde, Me fecerunt Anno 1844."

Voorts is de klok

voorzien van een ongeveer 10 o.M. breeden band,.^waarop
eene jacht is afgebeeld.
Volgens opgave van

den Heer B. Baas, h. d. s, te

Blesse, d.d. 28 Juni 1890.
1) Het jaartal 1840 schuilt hier in liet opschrift. De klok weegt
506 H.K. —• Het opschrift beteekent: Zij (namelijk de klok) is aan
Ludger gewijd, opdat zij de levenden roepe, de dooden betreurc, de
bliksems verbreke! Petit en Fritsen hebben mij gegoten.
2) De Heer van Bergen schrijft mij in zijnen brief d.d. Y] Mei
1889, dat hij in zijne boeken niet vinden kan, dat door hem ooit
eene klok aan Wetzens is geleverd. Hij vermoedt daarom, dat deze
klok op de lijst der klokken, door hem vergoten, voorkomt onder
den naam Metzlawier, en dan van 1842 zijn zal.
De versieringen kerk en molen behooren, volgens zijne opgave tot
een zoogenaamd jachtsluk, door hem meermalen op klokken gegoten.
Muzikanten, jagers, kerk en molen kornen daarin voor. liet model
daarvoor is nog in zijn bezit, (Zie ook Drachtster-Compagnie).
Wat de twee teekens achter Zoon beteekenen, weet hij niet te verklaren. Ik vraag daarom, of zij wel juist zijn afgenomen? Staat er
soms ook F R = fecerunt ? Of b V =r bij "Winschoten, zooals op
de klok van dezelfde firma te Drachtster-Compagnie ?
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Bolsward. »Jesus . Maria . Franciscus . Petit en Fritsen
me fuderunt 1846." 1) Deze klok weegt 1160 H.K.
Oldetrijne.

Boven om de klok is een gebloemde rand,

voorstellende een woud met jagers,
Daaronder

drijvers en honden.

staat rondom de klok »Oudetrijne 1847.

Her-

goten te Midwolde door A. H. van Bergen." ' Daaronder
weer

een bewerkte rand, voorstellende boomen, bloemen

en planten.
Volgens den Heer

A. Fabriek,

adm. kerkv., d.d. 1

Mei 1889.
Workum.

»Sancto Werenfrido

1852.

Petit et Fritsen

fuderunt." 2) De klok weegt 372 H.K.
1) Dezelfde gieters goten in 1846 nog eene tweede klok voor den
H. Franciscus van 561 H.K., en in 1850 eene van 359 H.K. voor
den H. Martinus, beide te Bolsward.
•52) Deze firma, die meer dan 1000de klokken goot en gevestigd is
. te Aarle-Rixtel, bezorgde, volgens opgave van den Heer A. Fritsen
ook nog klokken te:
Knijpe in 1831 van 516 H.K.
Oostrnm in 1815 van 330 H.K.
Roodhuis in 1850 van 208 H.K.
Heeg in 1876 van 887 H.K.
Leeuwarden in 1883 van 290 H.K. voor de school.
Warstiens in 1882 van 940 H.K.
Wytgaard in 1875 drie klokken van 1742, 862 en 488 H.K.
Dokkum in 1878 van 800 H.K.
Compagnie, onder Hoornsterzwaag, wellicht in 1870.
Zij bezorgde in 1870 te Venray eene klok van 7940 H.K., waarop
de beelden van Jezus, Maria, Joseph en de Apostelen voorkomen, en
gelezen wordt:
„Jesu f Mariae f Joseph f ac f apostolis f dicabar f Petrus f
vocor f."
Zij werd bekroond te Weenen 1873, Amsterdam 1883, Antwerpen
1885, telkens met den hoogsten prijs, en te Antwerpen in 1885 ook
nog met den eenigst gegeven prijs'voor de Unisson der 8 klokken
zonder afdraaien in harmonie gegoten.
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Delfstrahuizen. De klok heeft alleen »J. Zimmerman
Amsterdam 1854" tot opschrift.
Volgens mededeeling van den Heer H. W. Henschen,
d.d. 2 Oct. 1888.
Winsum. Op de nieuwe klok, gegoten in 1855, staan
de namen van: Jhr. E. D. van Beijma, Burgemeester; J.
van Loon, Secretaris; en voorts die der kerkvoogden.
Volgens vriendelijke opgave van den Heer J. v. Loon,
d.d. 22 Oct. 1888.
Cubaard. 1) Groote klok, in drie rijen:
1. Gegoten in het jaar 4858, toen in Hennaarderadeel
Burgemeester was Mr. Cornelis
2. Wichers Wierdsma en Secretaris Johannes van der
Woude en Kerkvoogden van
3. Cubaard waren Eintje Jans Boschma, Upke Heins
Gietema en Jacob Jelles Wijnia.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 11 Sept.
1889, get. J. de Boer.
Draclister-Compagnie. » Gegoten voor de Hervormde
Gemeente te Dragtener-Compagnie a° 1862. Pecit A. H.
van Bergen nabij Winschoten." —• Op de klok zijn verschillende figuren aangebracht, als: een jager met geweer
en hond tusschen twee boomen nabij een kerkje; een man
met jachthoren; een zittende man met een haas in de hand
en geweer in rust 2); drie boomen met een klein boerenhuisje enz.
Volgens opgave van Ds. H. J. Bouwens, d.d. 9 Mei 1889.
1) Zie ook Vrije Fries XVI, Hz. 155 en 252.
2) Ook in de R.-Kath. kerk der middeleeuwen kwamen voorstellingen der jacht voor. De jacht der Christnen had de bekeering der
zondaars ten doel, die door hazen, bokken, zwijnen en herten worden
voorgesteld. Door hazen, omdat zij zich elke maand paren; bokken,

Wumkes.nl

DE 49DE EEUW.

459

Lipperihuizen. »Gregoten voor de Hervormde gemeente
te Lippenhuizen in 4862, toen kerkvoogden waren T. P.
Hemrika, W. L. Hoekstra en J. J. Wijnstra, en boekhouder bij dat collegie (3f. W. Wiegersma. Weegt . . . .
Ned. ponden." 1) Rondom fraaie versiering van geknakt
lover, verdorde boomstammen, waartusschen geraamten van
den dood. Yooraan staat »A. H. v. Bergen fecit nabij
Winschoten". Voorts symbolen van jacht en landbouw,
en een kroon met 2 leeuwen, waaronder »jemaintiendrai",
en een weegschaal.
Opgave van Bote Westerkamp.
Irnsum (R.-Cath. kerk). Groote klok.
»f Olim in Terwispel pulsabar, Jani f
f Laetus Verae servio Religioni f
f Bonifacius Vocor : MDCCCLXV.
Jurien Balthazar me fecit in Leevwaerden. 2)
»?
Ik hang hier boven in de toren
Ik laat mijn stem aan ieder hooren
Ik luid des morgens voor de kerk
Ter eere van Gods Altaarwerk
Ik luid voor die hier grafwaarts gaan
Het sterven kunt gij niet ontgaan
Ik luid voor arm en voor rijk
Het is mij allen net gelijk
omdat zij hoornen dragen, als beelden van trots en eerzucht; zwijnen,
omdat hun tand het beeld van gierigheid en hebzucht is; herten,
omdat de vele einden van hun gewei de beelden zijn van de argumenten , waarmede de Sophisten zich verdedigen. Otte, Hb. d. Kirch.
Arch. I , s. 493.
1) De vroegere klokken, zie Vrije Fries XVI, blz. 255 en 263, zijn
verkocht. Eene hangt te Warga in de R. K.
2) Vroeger werd ik in Terwispel geluid, nú dien ik verheugd den
waren godsdienst. Ik heet Bonifacius. 1865. Jurjen Balthazar heeft
mij in Leeuwarden gemaakt 1662.
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Ik luid dan ook maar immer voort
Maar nooit heb ik mijn stem gehoord."
Deze klok is prachtig van vorm en versierd met drie
prachtige randen.
Volgens opgave van den Heer S. B. van Balen, d.d.
13 Mei 1889, mij op verzoek van het R.-C. kerkbestuur
van Irnsum verstrekt.
Tzum, de jongste klok. 1) »Harmen L. Lanting, Hans
A. Yisser, Sijtse P. Oosterhaven, Kerkvoogden; Dominicus
Cannegieter J.J.z., Predikant. Tzum 1870. Pieter Gr.
Vrijburg, koster.
Vivos vico, mortuos plango. Gegoten door A. H. van
Bergen te Heiligerlee.
Volgens opgave van Notaris Cannegieter.
Engivierum. In 1870 is de oude klok, die gescheurd
was, hergoten en verzwaard. Zij heeft het opschrift:
»A. H. van Bergen fecit te Heiligerlee 1870. J. D.
Beintema, Wethouder, K. D. Beintema, Landbouwer, W.
A. van Bruggen, Koopman, M. J. Alberda, Wed. R. Idsardi, allen te Engwierum.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden, d.d. 27 Sept. 1889.
Ternaard. »Gegoten anno 1871 door C. van Bergen
te Heiligerlee, Provincie Groningen." De bovenrand is
ornamentiek.
Volgens opgave van H.H. kerkvoogden A. H. Wijnia,
Yoorz., S. G. Halbertsma, Secr., d.d. 3 Mei 1889.
Bakhuizen. »Tot lof van God. Bakhuizen 1875. Petit
en Fritsen me fuderunt." 2)
1) Zie Vrije Fries XVI, blz. 234.
2) In eene schriftelijke opgave van den Heer A. Fritsen staat het
jaar 18/5, maar in de gedrukte lijst van klokken, door de firma
gegoten, 1857. De klok weegt 579 H.K.
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Baard. »Gregoten door Â. H. van Bergen te Heiligerlee
1875 voor Baard.

S. Tacoma, T. R. Wijnia, J. de Vries

Kerkvoogden, D. H. Uden Masman Predikant, F . Stelma
Onderwijzer."
Volgens opgave der kerkvoogden, d.d. April 1889.
Heeg (E.-Cath. kerk).

»Sponso, Marlae, CUstoDIqUe,

eCCLesIae VIro, J ü s t o , Joseph." 1)
Volgens vriendelijke

opgave van den Eerw. Pastoor J.

B. J. Lunter, d.d. 14 Juni 1889.
Surhuisterveenstei'heide.
Surhuisterveen

Eerste

gegoten 1853."

rand

»Voor het

dorp

Beneden rand »Vergoten

1876 A. H. van Bergen", en dan volgen drie bladjes, om
het begin en het einde te verbinden.
Volgens H.H. kerkvoogden, get. T. B. Schürer, scriba,
d.d. 29 Juli 1889.
Dokkum (R.-Cath. kerk). 2)

»Petit et fritsen me fude-

runt. 1877."
1) Dit opschrift is een chronograai, en houdt het jaartal der gieting
in. Volgens opgave van de Heeren Petit en Fritsen, die deze klok
goten, is het 1876, en weegt de klok 887. Het opschrift beteekent:
„Ter eere van den bruidegom van Maria en den bewaker der kerk,
den rechtvaardigen man Joseph."
2) Het opschrift op de klok van het stadhuis luidt: „Petro Joannis
Veltdriel f Hajone Lutzonis Bifzone Gabiaie (lees i) Aancaena f
Francisco Franci (sci) * Nicolae (lees o) valling IV (d. i. juris) doet.
(ore) secretario civita (tis) f Theodorico Nicolai * Gabinio Joannis
Cons (ulibus) oblectamentum civium dicta(e) civita t tis doccomiensis
ha(e)e campanarum harmonia. hi (lees horum) sum (tibus) * intra
morus (lees muros) ejusdem facta est * 1613 ***." d. i. „Toen Petrus
Janszoon Veltdriel, Haie Luutzens, Bifson Gabes Aancaena, Frans
Franszoon, Nicolaas Valling, doctor in de rechten, secretaris der stad,
Theodoor Nicolaaszoon, Gabe Johanneszoon raadsheeren (of bestuurders) waren, is het vermaak der burgers van gezegde stad Dokkum,
dit klokkespel, op kosten der genoemden binnen de muren der stad
gemaakt. 1613.

11
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Volgens vriendelijke opgave van den ZEw. Heer W.
Lmrier, Pastoor, d.d. 3 Mei 1889.
Buitenpost. 1) »Gegoten te Leeuwarden in 1620. Vergoten door A. H. van Bergen te Heiligerlee in 1883 in
tegenwoordigheid van de Kerkvoogden van Buitenpost en
Lutkepost, Jacob Kuipers, Lourens Hicolai en Jacoh
Sikkema."
Volgens opgave van den Heer Â. H. van Bergen, d.d.
2 Aug. 1889.
Bolsward. Op de klok der E.-Cath. gemeente te Bolsward staat:
»1885. Gegoten door A. H. van Bergen te Heiligerlee.
St. Martimis Ora pro nobis."
Volgens opgave van den Heer A. H. van Bergen, d.d.
2 Aug. 1889.
Hemelum. >) Gegoten door A. H. van Bergen te Heiligerlee. Geschonken aan de Gemeente Hemelum, Mims
en Bakhuizen, door een harer leden in den jare 1886."
Volgens opgave van den Heer A. H. van Bergen, d.d.
2 Aug. 1889.
Wijnaldum. Na het versmelten der oude klok (zie 1636)
is door Gebr. van Bergen te Midwolda, 4 Aug. 1887, de
nieuwe aangebracht, met het opschrift:
Aan de eene zijde:
»Tot heiige, droeve en blijde zaken
Is mijn metalen mond gewijd;
En 't kunstig uurwerk tracht te waken,
Dat 'k steeds verkond den waren tijd."
1) Zie boven bladz. 84,
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Aan de tegenovergestelde zijde:
»Wijnaldum
1887
Pieter Jans
Jacob Klazes Haima Kerkvoogden.
Auke Dirk Sijbesma
Johs. Theodorus Tenthoff, Predikant
Dirk Jans Hoeneveld, Onderwijzer."
Volgens H.H. kerkvoogden, Secr. D. J. Hoeneveld.
Arendonk. De O. L. Vrouwklok heeft het opschrift: »G. Smolderen , Curè. J. Fr. Wouters , Maire. H. A. Gilles , adjoint. J.
Adriaenssen , parrain. J. Claessen Marraine."
Op den voet dezer klok :
»Drouot et F. Regnault et Thouresme m ont fait 1806."
Chr. Ag. Melvaarts , a. w., blz. 176.
Arendonk. De kleine klok heeft rondom de kroon : »A. L. van
Aaerschodt — van den Gheijn me fudit Lovanii an°. 1810."
Hieronder staat het wapen met het opschrift «wapenschild der
gemeente Arendonck." Aan de tegenzijde het beeld van O. L.
Vrouw. Onder gemeld wapenschild leest men :
»P. F. Pelgrims Pastor H. M. van Besau et J. Maes scabini.
P. H. Verbist Praesul. HenrICUs Van DesseL patrlnUs, anna
HenrICa Van besaU Matrlna slVe LeVantes." Luidens dit jaarschrift dagteekent deze klok van 1840. 1)
CL Ag. Melvaarts , a. w. , blz. 176.
Brandenburg (St. Katharina-kerk). Salvator, diameter 1,80 M.
Von Hackenschmidt in Berlijn vergoot deze klok in veranderden
vorm iN 1841 , daar zij in 1810 gebarsten was, en oorspronkelijk
door Wilh. en Jasper Moer in 1515 gegoten was. Het opschrift
luidt:
»Salvator dicor cum saro 2) chrismate inundor
Conditus ex arte Wilhelmi Jasparis atque
1) Maar dit komt niet uit, en strookt daarenboven niet met het
jaartal 1810, De heer M. heeft zich wellicht vergist. Er komt een
gieter Peter v. d. Gliein voor te Follega, maar in 1596.
2) Lees sacro.

Wumkes.nl

464

KLOKKEN UIT

ad festum laetos sonitans voco funera moestos
fulgiira compello dum pulsor tempore scaevo. 1)
Anno MDXV."
In dit opschrift, dat zóó op de klok staat, is een enkele fout.
R. Bergau , a. w. , s. 260.
Stockholm. Aldaar is in de St. Gertrude een klokkenspel , bestaande uit 35 klokken , geleverd door den Heer A. Fritsen uit
Aarle-Rixtel. Deze klokken moesten overeenstemmen met de vier
luidklokken , in den toren aanwezig. De uitkomst was uitnemend.
Het mechaniek voor uur- en handenspel is gemaakt door den Heer
J. H. Addicks te Amsterdam. Het opschrift van de grootste klok
van het speelwerk , die 1200 kilo weegt , is :
»Dieses Glockenspiel ist ein geschenk des Verstorbenen Grosshandler Herrn Wilh. H. Kempé und seiner Ehefrau Johanna geb.
Wallis zur Erinnerung an die Confirmation ihrer beiden Enkelinnen
Ebba und Ellen Grafinnen von Hallwijl."
Onderaan staat: »Petit et Fritsen me fuderunt 1887."
Dit Nederlandsch werk overtreft den arbeid, die in 1885 door
den gieter Grosse uit Dresden te Hamburg in de St. Petri-kerk
werd verricht. Genoemde gieter moest 3000 Mark betalen, en
was daarenboven verplicht 14 klokken te vergieten, hoewel deze
reeds in don toren waren geplaatst.
Volgens eenen brief van den Heer A. Fritsen, d.d. Januari 1888.
TerMgen (Ter Haeghe) bij Boom in het gewest Antwerpen. De
nieuwe klok aldaar heeft het volgende opschrift :
»Geroepen ben ik om alhier in Terhagen ,
Die leven te manen , die sterven te klagen ,
O ! moge mijn stem God en menschen behagen !
•f Jacobus ben ik gedoopt ten jare 0. H. 1887 , toen was F.
B. Heylen 1ste deken van Boom, F. J. Aerts 1ste pastor, Fr.
Heylen 1ste onderpastor , en E. van den Bogaert 1ste koster dezer
parochie. J. de Wit 1ste schatbewaarder, was peter, en P. de
Wit meter. Gegoten door Alfons Beullens en gezellen, te Leuven."
1) Ik heet Salvator, word met heilige olie overgoten (gezalfd);
daargesteld door de kunst van Willem en Jaspar roep ik, luidende
de blijden tot het feest, de treurigen ter begrafenis, (en) verdrijf ik
den bliksem als ik bij onweder (eigenlijk staat er: in ongelukkigen
tijd) geluid word.

Wumkes.nl

DE 1 9 D E EEUW.

165

Volgens vriendelijke opgave van den Heer Johan Winkler , d.d.
12 April 1887.
Winterswijk.

Nieuwe klok :
»Besluit Gemeenteraad Winterswijk
20 Juli 1889
C. Haitsma Muiier , Burgein.
Mr. H. C. J. Willink ) m t h
J. G. ten Houten
)
A. J. Temmink , Secret."
De klok weegt 1100 kilogram , ziet er fraai uit, en is gegoten
in de fabriek Concordia van Gebr. van Bergen te Midwolda , van
twee defecte klokken uit de 16de en 17de eeuw.
Zie Kamper Courant 6 Maart 1890.
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Hierbij bied ik U , geachte leden van het Frieseb. Genootschap! een vervolg aan van mijne in 1885 uitgegevene
opschriften op klokken. Het bevat, behalve vele inscripties op klokken in Friesland, een vrij aanzienlijk aantal
uit andere gewesten van ons vaderland, en uit het buitenland.
Bij dit werk heb ik acht gegeven op onderscheidene
zeer gewaardeerde opmerkingen, mij van geachte personen
medegedeeld. Wat ik er van te zeggen had, wordt gevonden bij' die opschriften, die ze golden. Ik heb gemeend
de Maria-klokken, uit onderscheidene eeuwen, bij elkander
te moeten voegen. Zoo ook die, waarop het opschrift »0
Rex gloriae veni cum pace" met variaties voorkomt. Overigens heb ik een lijst van Grod en de Heiligen, aan wie
de klokken gewijd zijn, achteraan gevoegd, en zijn de
opschriften wederom naar de eeuwen medegedeeld, omdat
de vergelijking en de aard der tijden daardoor te gemakkelijker in het oog vallen.
Helaas! ik heb nog niet alle opschriften uit Friesland
kunnen mededeelen. Zij zijn nog niet alle in mijn bezit.
Ik heb dan ook reeds van de mij toegestane ruimte een
te groot gebruik gemaakt. Later hoop ik het overige nog
eens te kunnen mededeelen, tegelijk met de belangrijke
opgaven, mij gedaan door onzen zeer geachten Voorzitter
Mr. J. Dirks, die ik tot mijn spijt nu nog niet kon opnemen. Wat de platen betreft, merk ik op, dat figuur 3
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op pi. I niet teruggeeft den vorm tier klok te AuwsterNijega, maar alleen de teekening, waarin de Heer O.
Aninga het opschrift mededeelde. In de lijst der gieters
komen enkele namen voor, die in den tekst niet gevonden
worden, omdat niets dan hunne namen op de klokken
stond.
En nu voorts spreke het werk voor zich zei ven.
Mij was het eene uitspanning deze opschriften bijeen te
brengen, en dankbaar voel ik mij gestemd tegenover zoo
velen, die mij trouw en bereidvaardig hielpen, en wier
namen ik steeds heb medegedeeld.
HUIZUM, 29 Oct.

1891.

G. H. VAN BORSSUM WAALKES.
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KLOKKEN, gewijd aan God, Christus, of aan
de Heiligen,
(De klokken, alleen aan Maria gewijd en
met het opschrift »o Eex gloriae e t c " , zie blz. 11—25).

God.
Ra ppolts weiier 1468.
Eschenz weiier 1495.
Gross-Schonach 1523.
Heide 1540.
Parstein 1566.
Oosterlittens 1576.
Seefelden 1583.
Daldorf 1583?
Engelum 1600.
St. Jansga 1612.
Eesterga 1617.
Oldemarkt 1618.
Oterleek 1633.
Vlissingen 1634.
Oudcarspel 1638.
Hurwenen 1646.
(Jitgeest 1648 en 1650.
Akkrum 1698.
Glienicke 1703.
Brandenburg 1709.
Kolmar 1715.
Koudewater 1721.
Jena 1723.
Weida 1729.
Krippendorf 1730.
Franeker 1739.
Kolmar 1741 , twee klokken. Op
de tweede iets merkwaardigs.
Niebel 1754.
Hees 1759.
Eestrum 1759.
Löbstedt 1760.

Kunitz 1769.
Bitsch 1772.
ünterwöllnitz 1782.
Nerkewitz 1783.
Poppendorf 1786.
Bakhuizen 1875.
Drieëenige God en
Leutkirch 1752.

Jóliannes.

Drieëenheid.
Constanz 1584.
Hegne 1781.
God en de lieve
Waabs 1472.
God, Maria,
Rome 1353.

Vrouw.

Petrus,

Paulus.

God, Maria , Jóliannes.
Jena 1448.
God, Maria,
Rome 1288.

Thomas.

God en Thomas.
Rappoltsweiler 1699.
God en
Franeker 1450.
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God, de Maagd,
Urbanus,
Jezus Christus,
Mauritius,
Cosmas en
Damianus,
Georgius.
Afferden 4653.
Bünstorf 1553.
Christus.
Rome 1353.
Waabs 1430.
Brandenburg 1456.
Oden 1484.
Jüterbock 15de eeuw.
Kooten 1759.
Berniatingen 1799.

' Vier Evangelisten.
Hagnau
zonder jaartal.
Ueberlingen »
» en 15de
eeuw.
Goldbach 15de eeuw.
Nennsdorf »
»
Kienzheim »
»

Salvator,
Joure 1512.
Gouda 1554.
Brandenburg 1841 (1515).
Noordscharwoude zonder jaartal.
Jezus,
Reichenau zonder jaartal.
Maria, Cosmas en
Afferden 1705.

Damianus.

Jezus Christus.
Ueberlingen 1746.
Jezus,
Maria.
Jutphaas zonder jaartal.
Morz
»
»
Jislum 1445.
Koedijk 1511.
Jezus, Maria,
Eernewoude 1500.
Folsgare 1535.

Johannes.

Jezus, Maria,
Aalsuin 1452.
Busendorf 1697.

Anna.

Jezus,

Maria,
Nicolaus,
Catharina.
Schmollen 1418.
Jüterbock 1495.

Jezus, Maria,
Arendonk 1751.

Joseph.

Jezus, Maria ,
Bolsward 1846.

Franciscus.

Maria, en Eva.
Weida zonder jaartal.
Petrus.
Uden 1443. .Johannes.
Neinvport zonder jaartal.
Brandenburg 1474.
Goudswaard 1500.
Gouda 1554.
Ober Homberg 1613.
Petrus en Sebastiaan.
Neul'rach zonder jaartal.
Martinus.
Hohlstedt 14de eeuw.
Utens 1312.
Eoijl 1395.
Gouda 1554.
Kolmar 1573.
Wormhout 1774.
Bolsward 1885.
Laurentius.
Neuende 1313.
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Winzenheiin 1445.
Alkmaar 1487.
Laurentius en
Oosterzee 1498.

Martinus.

Beatrix.
ïmmenstaad zonder jaartal.

Nicolaus.
Löberschütz 1522.
Oosterwierum 1537.

Barbara.
Rome 1400.
Meiz 16de eeuw.
Eberswolda 1518.

Jacobus.
Terhagen 1887.

Geertruida.
Lutkewierum 1516.

Bariolomeus.
Sijbrandaburen 1540.

Katharïna.
Brandenburg zonder jaartal.
Metz 1535.

St. Laurens.
Oudorp 1591.
Lieve Vrouw en Nicolaus.
Dá'nischenhagen 1S35.
Bonifacius.
Cornwerd 1569.
Irnsum 1865 (1662).
Georgius.
Tharbürgel 1512.

Anna.
Wcnigenjena 1500.
Dobritschau 1518.

Magdalena.
St. Annen 1512.
Maria Magdalena.
Katingen 1487.
Joseph.
Wormhout 1774.
Heeg 1876.

Ludger. •
Garnwerd 1520.
Heerenveen 1840.

Joseph en Barbara.
Ueberlingen 1755.

Christophorus.
Schagen 1597.

Josefus,
Lioessens 1498.

Job.
Arendonk 1683.

Margaretha,
Terkaple 1472.

Romanus en Falüus.
Altenschweiler 1693.

Ursula.
Weisrijp 1545.

Victor en
Asperen 1532.

Maria en
Wolfgangus.
Ober-Uhldingen 1701.

Martinus.
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Werenfridus.

Genoveva.
Berlringen 1702.

Workum 1852.

Alle Heiligen.
Berma tingen 1705.

WiUébrordt.
Haringhuizen 1475.

Winocus.
Wormhout 1774.

Maria en BartJielomeus.
Britsum oude klok.
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LIJST VAK KL0KGIETER8,
voor zoover zij niet voorkomen in de Vrije Fries X V I ,
blz. 293 enz.

A.
Asmussen , Claus , uit Husum. Kairinenheerd 17de eeuw. Koldenbüttel 1675. Delve 1680.
Algeyer, Falentinus, in Costanz. Andelshol'en 1648. Markelfingen 1651.
Antoine te Metz. Metz 1438.
Armowits in Husum. Neueijkirchen 1730. St. Annen 1745.
Armowüz , Joh. Hinr. Koldenbüttel 1731.
Amerbach , Johan. Schorba 1741.
Aerschodt van den Gheyn , A. L. van , van Leuven. Arendonk
1810.
Arck , Eppe van der. Uitgeest 1648.

B.
Bedding , Hans. Jeserig 1449.
Borck , Heiricus de. Blaricum 1514. Asperen 1532.
Bollee , J. B. Haspelscheid 1774. Stürzelbronn 1774.
Buiendiic , Geriit. Franeker 1450.
Butendijck , van. Aalsum 1452.
Buiendiic , Steven. Oosterend 1468.
Beseier, B. J. Waabs 1777. Heide 1785.
Bot, Thomas. Harlingen 1562.
Boisler , M. Aelt. Cornwerd 1569.
Both , Thomas. Spannum 1590.
Borstelmann,
Heinrich, uit Maagdenburg. Lindenberg 1589.
Niebel 1596. Linum 1597.
Brüggemann , Andreas. Eberswolde 1599.
Balthasar , Jurien , uit Leeuwarden. Holwerd 1653. Idaard 1658.
Morrha 1659. Brantgum 1660. Edens 1665. Irnsum 1865
(vroeger Terwispel 1662). Britsum 1664.
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JBrutel, Frans en Magnus , Lotharingers. Neuenkirchen 1625.
Burgerhuijs , Michael. Vlissingen 1634.
e?
Burger , Mans , van Weymar. Winzerla 1638.
Berger , Johann , uit Weimar. Maua 164-8. Kutha 1656.
Berger , Hans , van Weimar. Leutra 1652. Rodigast 1654.
Berger , Wendelinus in Jena. Münchenroda 1664.
Borch , Antonius de. Noordscharwoude zonder jaartal.
Bergen , A. H. van , te Midwolde. Nes op Ameland 1832 Oldetrijne 1847. Drachtster-Compagnie 1862. Lippenhuizen 1862.
Bergen , A. ff. van , en Zoon , te Midwolde. Wetzens 19de eeuw.
Bergen , A. ff. en M. A. van. Blesdijke 1844.
Bergen , A. E. van, te Heiligerlee. Tzum 1870. Baard 1875.
Surhuisterveen 1876. Buitenpost 1883. Bolsward 1885. Hemelum 1886. Engwierum 1870.
Bergen , C. van , te Heiligerlee. Ternaard 1871.
Beseler. Siesebije 1803. Delve 1837. Busum 1837. Hemmingstedt 1838.
Beseler, J. F. Schwansen 1830. Tellingstedt 1855 en 1857.
Beullens , Alfons , uit Leuven. Terhagen 1887.
Bergen , Gebr. van , te Midwolde. Wijnaldum 1887.
Breytelt, Johannes. Heiloo 1613. Goot te Altzey.
Buylendijck , Steven. HaringhuizéB 1475.
Borclihardt, / . Oudehorne 1763. Goot te Enkhuizen. Jutrijp
1772.
Bergen , Gebr, van. Winterswijk 1889.
Billich , George , van Wittenberg. Schalach 1678.
Borehhardt, Johannes, te Groningen. Franeker 1739. Anjum
1742. Oudchaske 1776.
Borehhardt , F. , te Enkhuizen. Eestrum 1759.
Borehhardt, Steen en , te Enkhuizen. Kooten 1759. Hees 1759.
Burum 1756. Giekerk 1761.
Billig, David, in Potsdam. Belitz 1733.
Backhaus , Lotus Paulsen. Wöhrden 1735.
Bieher , J. A. Busum 1740.
Bastian , Franc. Xaverij. Markelfingen 1740.
Beiüeln , Johann Georg , van Leipzig. Weisenburg 1748.
Bïher , Joh. en Sohn, in Hamburg. Garding 1762.
Bideau, Jean , a Metz. Fullingen 1754.
Borehhardt, te Enkhuisen. Elburg 1770.
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C.
Crans , Jan , te Enkhuizen. Yeenwouden 1715.
Crans, Cornelis, te Enkhuizen. Lutkewierum 1737. Oldeouwer 1738.
Crans , Cijprianus Jansz. , te Amsterdam. Makkum 1738. Bolsward 1746. Bergen 1735. Kat! ijk 1752.
Coudvillier , J. Kolmar 17M. Zie ook les Rozier.
Conturic, Christian , in Zweybruck. Bitsch 1772. Zie ook C.

Klein.
Coster, Assuerus.
Zuid- of Grootschermer 1648. Woonde te
Amsterdam. Oterleek 1633 (geschreven Koster). Oudcarspel 1638.
D.
Dormen , Pieter van. Alkmaar 1443.
Damme , Tomas van. Ramslok 1488.
Bitrich , Mckel, aus Lutring î). Siethen 1553.
Dames , Martin. Parstein 1566.
Dubois , Jean , dit Mable. .JMetz 1605. Zie M. Sonnoijs.
Dam , Heinrich. Marienfliess 1650.
Derlc, Jan Æicolaas, van Hoorn. Foudgum 1732. Bergen 1759.
Derks , Joan Wicolaas Jr. , van Hoorn. Makkum 1774.
Dromt. Arendonk 1806. Zie ook F. Regnault en Thauvesme.

E.
Ernst,
Theodosius. Leonhard en Peter, te Lindau. Mimmenhausen 1668.
Ernst, Johannes Baptista , te Lindau. Ueberlingen 1714.
Endrich , Gerge , of Enderle , Georg, Winzenheim 1-495 of 1414.
Embden , Gerard Paulusz. van, Franeker 1600.
Ernst, Joh. Baptist en Joh. Georg , in Lindau. Meersburg 1625.
Ernst, Leonh. en Bapt. , in Lindau. Immenstaad 1611.
Ernst, Johannes Baptista , in Lindau. Ober Homberg 1613.
Ernst, Theodosius , in Lindau. Limpach 1663.
Elers, Otto. Glienicke 1703. Brandenburg 1709.
Ernst, Petrus, van Lindau. Ueberlingen 1741.
Ernst, Leonhart en Peter, van Lindau. Aufkirch 1750.

F.
Frizgo. Mörz zonder jaartal.
Frey, Hans, van Kempten.
felden 1583.

Ueberlingen 1575 en 1585.

1) Lotharingen.
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Fa lek i Hans, van Neurernberg. Hichturn 1617. Spannum 1621.
Oosterhaule 1624. Franeker 1629. Oosterlittens 1650. Oudehorne 1617.
Fremij , Claudij , te Amsterdam. Makkum 1692. Haarlem 1686.
François, S. Metz 1605. Zie M. Sonnoijs.
Fremi, Joannes. Afferden 1705.
Farnier , Les. Bingen 1778.

G.
Ghein , Peter van den. Marne 1565. Oudorp 1591. Follega 1596.
Genderieh , Jochim, Brandenburg 1590.
Gesus , Jonas , uit Constanz. Constanz 1592.
Gregorius Gregori Hallensis Saxoniae. Wierum 1601. Joure 1603.
Tjerkwerd 1604. Irnsum 1604.
Gesus , Iiieronijmus en Jonas, uit Constanz. Meersburg. 1600.

Grundt, Mertin. Linum 1605.
Gesus , Jeronymus , uit Constanz. Ueberlingen 1608. Ober Homberg 1610.
Gaga (Gage) , JVicolaus, met M. Stefanus Noillo (Voillo) uit Lotharingen. Sehestedt 1651.
Gaultier , Claude. Metz 1665.
Guyot, Henri. Metz 1665.
Gage , Nicolaus , uit Lubeck. Dänischenhagen 1675.
Greten , Joh. , uit Maagdenburg. Bsandenburg 1697.
Grave, Jan Alhert de , van Amsterdam. Peperga 1725. Surhuisterveen 1726. Warns 1710. Zie ook Claes Foorden.
Goussel. Bertringen 1702.
Graulich , Jok, Heinrich , in Ammerbach. Burgau 1741.

H.
Merman. Oosterwolde 1492,
Uanssen , Peter. Katingen 1487.
H. C. Döbritschen 1518. Beteekenen deze letters Ilindrich Campensis ?
Holen , IJorg Beliem , met Hans Zeydler. Daldorf 1583.
Hag, Ca spar , uit Brisach. Mulhausen 1591.
Hamella , Ludovicus de. Metz 1442.
Hachenberg, Meester Tilman von , met 31. Arnold von Koblenz.
Metz 1459.
Hutinet, ffîcolas. Metz. 1605. Zie M. Sonnoijs.
Hemony , F., te Amsterdam. Haarlem 1660 , 1661 en 1662.
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Memoiiy , Franciscus, te Amsterdam. Haarlem in de genoemde
jaartallen en 1664.
Heinlze, Marten , in Berlin. Plaue 1686. Brandenburg: 1679.
Rieben 1687.
Hemony , Petrus , te Amsterdam. Haarlem 1667.
Ifaze, Mehhior de , van Antwerpen. ' Alkmaar 1687.
Haverkamp , L. , te Hoorn. Snikzwaag 1787. Joure 1790. Uitwellingerga 1787.
ffuber , Johann Jacob , van Waldshuet. Heinstetteu 1715.
Heinzen , Meister Martin , in Leipzig. Weida 1729.
Hackcnschmidt, von , in Berlijn. Brandenburg 1841.
Hans, meister. Mörchingen 1501.
Hemony , F. en P. Scherinerhorn 1653. Nieuwe Niedorp 1653.
Woonden toen te Zutphen. Barsingenhorn 1650. Woonden toen
ook te Zutphen. Uitgeest 1650.
Haak , firma , te Utrecht. Banda Neirs 19de eeuw.

J.
Jokannes. Jislum 1445.
Johan. Paesens 1504. Lioessens 1498.
Jncobi, Joh. Zflllichau 1708. Gransee 1711 en 1725.
Jauck , in Leipzig. Heide 1872. Wöhrden 1875.
Johannes Godefridi. Koedijk 1511.

K.
Kalles , Hans Biderich. Keulen.
Klinghe , Hermen. Wöhrden 1453.
Krol, Marquart. Waabs 1472.
Rampen , HinricJc van. Perleberg 1518.
liessier, Michael, van Stutgart. Malchow 1552.
r?
Kughen , JSckharl. Golmsdorf 1557. Thalbürgel 1684.
holle, Shnon , te Brandenburg. Plaue 1662.
hnossen , Jacobus , te Amsterdam. Elburg 1694.
Kemper , H. Harlingen 1724.
Koek, Felix, van Salem. Ober-Uhldingen 1780. Immenstaad
1783. Bermatingen 1799.
Klein , C. , in Zweybruck. Bitsch 1772. Zie ook O. Conturie.
Kriesche , J. I). , in Lubeck. Delve 1785. Heide 1764.

L.
Lanpreckt , Hans , van Denneuvre.

Mittelweier 1506.
12
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Lothringen, Koppel von, in Cotbus an der Spree. Eberswolde 1548.
Zutke , Meister , von Moenster. Bünstorf 1553.
Loffler , Hans Cristojf, met zijn zoon Cristoff. Constanz 1584,
Lucas, Melchior , uit Husum. Eckernförde 1589. Schlichting:
1595. Katrinenheerd 1600. Sehestedt 1600. Tellingstedt 1604.
Weddingstedt 1606.
Lamprecht, Joannes Heinricus , te Schaffhuzen. Ueberlingen 1609.
-Larentius , Ad. Göschwitz 1632.

M.
Moer , Wilhelmus en Jasper. Brandenburg 1515.
Meijer, Christian. Eddelack 1703.
Mlhertus. Weddingstedt, einde der 13de of begin der 14de eeuw.
Moer, Gobel. Alkmaar 1487 en 1488.
Moer , Gulielmus. Uden 1484.
Mertensdorf, Gregor. Jüterboek 1495.
Mwldlieuer, Andreas. Linum 1500. Brandenburg 1557.
Moer , Jan Jaspers. , te Bosch. Gouda 1554.
Moldenhewer , Andreas. Brandenburg 1564 en 1566.
Moldenhewer , Merten. Brandenburg 1564, 1566 en 1569.
Meurs, Henrkus.
St. Jansga '1612. Eesterga 1617. Engelum
1600. Oldemarkt 1618.
Moeringk , Melchior, te Erffurdt. Zwatzen 1603. Munchcnroda
1705.
Muller , iV. , van Amsterdam. Jubbega 1732.
Moeringk , Hieroyiijmws en Melehior , te Erft'urdt. Leutra 18de
eeuw.

N.
Notenum , Jacob , nit Leeuwarden. Bolsward 1611. Jislum 1636.
Joure 1636. Birdaard 1638. Ee 1642. Finkinga 1642. Harlingen 1648. Schiermonnikoog 1649. Oosterend 1645. Wijnaldum 1636.
Noillo (Yoillo) , M. Stefanus , met Mcolaus Gaga uit Lotharingen.
Sehestedt 1651.
Noorden, Claes, van Amsterdam. Warns 1710. Zie ook Jan
Albert de Grave.
Neurenberg , Hans Fakk van. Beetgum 1616. Anjum 1618.

0.
Oberacher , Niklaus , van Constanz.
Immenstaad z. j . Meersburg z. j .
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Ourut, Hans? Rutha 1502.
Onemann , Hans. Lieskau 1582.
Obertin , Meester Andries. Winsum 1624. Garijp 1628.
Overney , Petrus, uit Leeuwarden. Oudkerk 1671. Jelsum 1671.
Hijeslum 1673. Hindeloopen 1683 en 1685. Harlingen 1684.
Hoornsterzwaag 1688. Warga 1694. Idsegahuizen '1696.
Ouderogge , Cornelis. Piershil 1642. Goot te Rotterdam.
Ouwerkerk , Joannes. Mijsen 1714. Woonde te Amsterdam.
P.
Pisanus , Guidottus. Rome 1288.
Peine, Hennigk van. Brandenburg 1456.
Pfister , Lorentz, van Basel. Mulhausen 1576.
Peter, M., in Husum. Neuenkirchen 1630.
Philipsen , Johan. Hurwenen 1546 (1646).
Plumere , Joannes et Josephus. Arendonk 1683.
Petit, Alexius. Arendonk 1751.
Pottier, D. , de Crehange. Macher 1763.
Petit en Fritsen , te Aarle-Bixtel. Koudum 1832. Sneek (Balk)
1836. Harlingen 1838. Heerenveen 1840. Bolsward 1846.
Workum 1852. Bakhuizen 1875. Heeg 1876. Dokkum 1877.
Stockholm 1887 (35 klokken). Compagnie onder Hoornsterzwaag
zonder jaartal.
Perrin , J. , te Macboucelles. Usselkirchen 19de eeuw.

R.
Boselächer, Leonhard en Ulrich , te Konstanz. Seefelden 1673.
Rosenlaecher , Josef, te Konstanz. Markelfingen zonder jaartal.
Hausch, Æcol., in Zeitz. Dondorf 1614. Jenaló'bnitz 1681.
Thalbürgel 1682.
Rose, Joh. , in Volksted. Winzerla 1683. Unterwöllnitz 1688.
Löbstedt 1701.
Rosenla'cher, Leonh. Andelshofen 1675. Heinstetten 1767. Meersburg 1721 en 1735. Hagnau 1729. Aufkirch 1750. Ueberlingen 1755. Goldbach 1778. Hegne 1781.
Rohr , Abraham. Kolmar 1670.
Ransch, Hans HeinricJi, in Erfurdt. Kleinschwabhausen 1675.
Roth, Onofrion , in Basel. Altenschweiler 1693.
Rhor , Zacharias, te Straatsburg. Rappoltsweiler 1699.
Rohr, Zacharias, te Kolmar. Rappoltsweiler 1626. (Deze fam«
woonde dus eerst te K. en later te Str.)
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Rose , Johann Christoph , in Volksted. Munehenroda 1718. Jenapriessnitz 1718 (in Apolda). Krippendorf 1730.
Rosier, Wicolas en M. A. Claude les. Kolmar 1741. Zie ook
Coudevillier.
Regnanlt, F. Arendonk 1806. Zie ook Drouot en Thouvesme.
Richet, Claude. Usselkirchen 1723. Zie ook Ignatius Thouvenel.

s.
Snabelburg, Ulrich , van St. Galen. Ueberlingen 1444.
Streim , Fiilips.. van Ruffach. Reiningen 1495.
Sermund, Frans , uit Bern. Kolmar 1573.
Schell, Joh. F'iber. Konstanz zonder jaartal.
Spir , Georg von. Eschenzweiler 1495.
Steghe, Jolian ter, met Geert van Wou. Joure (Haskerhorne)
1512. Folsgare 1535.
Schoneborch met Gherardus Wou. Gaastmeer 1500 ? Lutkewierum
1516.
Steghe, Johannes ter. Akmarijp 1545. Engelum 1529.
Schoneborch, , Jolian. Garmverd 1520.
Steylaert, Adriaen , uit Mechelen. Hees 1574.
Sonnoijs , Meester Gaspard , uit Roniain sur Meuse. Metz 1574.
Sonnoys , Melchior , met Jean Dubois , dit Mable, en S. François,
Jean Voitiè, Wicolas Hutinet. Metz 1605.
Schober , Urban. Buckow 1607.
Schalck , Tobias , van Schaf hausen. Ebringen 1712.
Sorber te Erfurt. .-Dornburg 1718.
Sorber, Mcolaus Jonas, te Erfurt. Kleiuschwabhausen 1721.
Jena 1723. Lobeda 1772.
Straelborn , Diederich , van Lubeck. Krusendorf 1746.
Seest, Christiaan en Jan , van Amsterdam. Nijega (Small.) 1783.
Ballum 1784. Steggerda 1784 en 1785. Hollum 1787.
Specht, Johannis. Piershil 1753. Goot te Rotterdam.
Splinter , Everardus. Driehuizen 1638. Woonde te Enkhuizen.
Stephanus. IJtens 1312. Bolsward 1312.

T.
Trier, Peter van. Afferden 1616. Kootwijk 1625.
Trier , Joannes a. Afferden 1.653.
Thouvesme. Arendonk 1806. Zie ook Drouot en F. Regnault.
Thouvenel, Ignatius. Usselkirchen 1723. Zie ook Claude Richet,
Tol(huis?), Jan. Oost-Graftdijk 1555.
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u.
Ulrich, in Apolda. Dothen 1 8 3 9 ? Frauenpriessnitz 1 6 3 6 ? en 1 6 3 9 dUlrich , E. G., van Apolda. Maua 1 7 2 2 .
Ulrich, Joh, Georg, van Apolda. Löbstedt 1 7 6 0 .
Ulrich,
Gebr., in Apolda. Domburg 1 7 7 6 .
Grossschabhausen
1 7 6 7 en 1 7 9 6 .
Taupadel 1 7 9 3 . Nerkewitz 1784. Poppendorf 1 7 8 6 .
Ulrich, Georg, in Apolda. Burgel 1 7 5 8 .
Ulrich,
J. Georg en J. Gottfr., in Apolda. Altengönna 1 7 6 7 .
Kunitz 1 7 6 9 .
Ulrich , A. J, O., in Apolda. Taupadel 1 7 7 5 .
Ulrich, J. C. en J. H., in Apolda. Unterwöllnitz 1 7 8 2 .
V.
Vuangerius , Peter.
Goudswaard 1 5 0 0 .
Vich , Conrat von. Marsal 1 5 0 8 .
>s
Vermaten,
Pieter , uit Amsterdam. Akkrum 1 6 9 8 .
Foitié, Jean.
Metz 1 6 0 5 . Zie M. Sonnoijs.
Visser , Qurin de , van Rotterdam. Koudewater 1 7 2 1 .

w.
Wou, Geert van. Ramsloh 1441 of 1541. Oosterzee 1498.
JVou , Johannes de. Dwingeloo 1444.
Wachenens , Medardus. Rosenkranz 1543.
IFegewart , Kilianus. Alkmaar 1439.
Wagheneus , Jacob , van Mechelen. Alkmaar 1439.
Waghenens , Henric, Brandenburg 1474.
Wou, Geert van, en Johan ter Steghe. Joure (Haskerhorne)
1512. Folsgare 1535. Sijbrandaburen 1540.
Wou, Gherardus, met Schöneborch. Gaastmeer 1500 ? Lutkewierum 1516.
Wegewart, Willem , te Deventer uit Lawerde. Oosterlittens 1576.
Pingjum 1598 (toen goot hij te Deventer),
Wegewaert, Henrick , te Campen. Lemmer 1598. Schagen 1597.
Holwerd 1600. Edens 1617. Alkmaar 1616.
Weimbolt, Michael, te Dresden. Belzig 1700.
Wou, Gerhardus de. Eernewoude 1500. Oppenhuizen 1486.
Die Mnder van Willem Wegewart te Deventer. Schraard 1603.
Wilkes , Anioni, te Enkhuizen. De Rijp 1663.
Waghenens , Peter. Wellen 1424.
Waghenens , Jan. Zonhoven 1552.
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z.
Zael, Goebel. Bolsward 1523. Welsrijp 1545. 1)
Zeydler, Hans , met IJorg Behern Hoben. Daldorf 1583.
Zimnierman, «ƒ., te Amsterdam. Delfstrahuizen 1854.

1) J. ter Gouw, Gesch. v. Amsterd. V. 225. Op den 28en Juli
1534 gingen burgemeesters eene overeenkomst aan met Gobel Janszoon Zael, dat hij een jaargeld van ƒ 20.— zou genieten, zoo lang hij
het ambacht van klokgieten „mits dies daaran cleeft" binnen Amsterdam zou doen. Hij genoot dat jaargeld tot en met 1537 en heeft
in dien tijd ook voor de stad gewerkt, maar komt later niet meer
in de stadsrekening voor. Mr. J. Dirks gaf mij dit vriendelijk op.
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Alphabetische lijst van plaatsen,
A.

Bernau blz. 12.
Bertringen blz. 139,
Aalsum blz. 42.
Bingen blz. 150.
Afferden blz. 109 , 140.
Birdaard blz. 96.
Akkrum blz. 104.
Bitsch blz.
Akmarijp blz. 60.
Blaricum blz. 22.
Alben blz. 16.
Blesdijke blz. 156.
Alkmaar blz. 9 , 41 , 4 7 , 110, Bolsward blz. 57 , 87 , 92, 132.
123.
Bornwird blz. 83.
Altengonna blz. 147.
Boijl blz. 35.
Altenschweiler blz. 124.
Brachwitz blz. 12.
Ammerbach blz. 28 , 112.
Brandenburg blz. 10 , 11 , 22 ,
Andelshofen blz. 113.
2 5 , 26 , 36 , 49 , 50 , 51 .
Anjum , toren , blz. 91 , 132.
73 , 74 , 78 , 121 , 140.
Anjum, Holdinga-state, blz. 131. Brantgum blz. 99.
St. Annen blz. 69.
Briest blz. 26.
St. Anna-Parochie blz. 126.
Britsum blz. 8 , 83.
Arendonk blz. 121.
Bukow blz. 107 , 120.
Arry blz. 46.
Buitenpost blz. 84.
Asperen blz. 70,
Bünstorf blz. 72.
Assendelft blz. 110.
Burg blz. 16.
Austernijega blz. 34.
Burgel blz. 147.
Burgau blz. 144.
Burum blz. 125.
B.
Busendorf blz. 124.
Baard blz. 161.
Bakhuizen blz. 160.
C.
Balk blz. 129.
Ballum blz. 137.
Compagnie onder Hoornsterzwaag
Banda Neira (Ned. O.-Indië) blz.
blz. 9.
153.
Constanz blz. 26 , 77 , 79.
Barsingerhorn blz. 114.
Cornwerd blz. 61 , 64 , 65.
Beemster blz. 120.
Cospeda blz. 17.
Beetgum blz. 3 , 89.
Cubaard blz.
Beetsterzwaag blz. 125.
D.
Belitz blz. 141.
Belzig blz. 139 , 1 4 1 .
Daldorf blz. 77.
Bergen blz. 143.
Danisehenhagen blz. 47 , 120.
Bermatingen blz. 1 3 , 27, 140. Dedelow blz. 4 , 1 1 .
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Deggenhausen blz, 21.
Delfstrahuizen blz. 158.
Delve blz. 121.
Dokkum blz. 161.
Döbritschen blz. 69.
Doetichem blz. 55.
Doeveren blz. 47.
Dorndorf blz, 109.
Dothen blz. 70.
Drachten (Noorder) blz, 40.
Drachtster-Compagnie blz. 158.
Drahnsdorf blz. 11.
Driehuizen blz, 112.
Dwingeloo blz, 19.

E.
Eberswolde blz, 69 , 72 , 80.
Ebringen blz. 141.
Eckernförde blz, 78.
Eddelach blz. 24.
Edens blz. 91 , 99,
Ee blz. 96.
Eernewoude blz, 56.
Eesterga blz. 91.
Eestrum blz. 133.
Egmond a. d. Hoef blz. 145.
Elburg blz. 124.
Emmen blz. 40.
Engelum blz. 5 4 , 81.
Engwierum blz. 160.
Erfurt blz. 9.
Ernathsreute blz. 13.
Esclienzweiler blz. 53.

Füllingen blz. 146.
G
Gaastmeer blz. 55.
Garding blz. 78.
Garnwerd blz. 70.
Gebweiler blz. 50.
Geesteren blz. 66.
Gent blz. 32.
Gielsdorf blz. 109.
Glienicke blz. 139.
Goldbach blz. 45.
Golmsdorf blz. 73.
Göschwitz blz. 4 , 111.
Gouda blz, 73.
Goudswaard blz. 68.
Grabow blz. 26.
Graitschen blz. 4 , 16 20.
Gramzow blz. 18.
Greonterp blz. 9.
Groet blz. 79.
Grossschabhausen blz. 147.
Gross-Schonach blz. 13 , 70.
Gruhno blz. 16.
Grünow blz. 12.
Guben blz. 53.
H.

Haarlem blz. 32, 115, 116, 117,
118 , 120, 123 , 143.
Hagnau blz. 27.
Hantumhuizen blz. 88.
Haringhuizen blz. 51.
Harlingen blz. 60, 97, 101,127.
F.
Hartmansweiler blz. 13.
Haspelscheid blz. 25.
Finkenga blz. 97.
Hazerswoude blz, 48.
Finkum blz. 43 , 93.
Heeg blz. 90.
Follega blz. 6 4 , 65.
Hees blz. 76.
Folsgare blz, 59.
Heerenveen blz. 156.
Foudgum blz. 3 5 , 129.
Hegne blz. 150.
Franeker blz. 8 4 , 131.
Heide blz.-72.
Frankena blz. 21 , 42 , 93.
Frankfort blz. 11 , 17 , 18 , 78 Heiligenberg blz. 21.
Heiloo blz. 109.
Frauenpriessnitz blz. 112.
Hekelingen blz. 33.
Fredersdorf blz. 1 1 .
Hemelum blz. 162.
Friens blz. 3,
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Hemmenhofen blz. 68.
Hemmingstedt blz. 1 9 , 29.
Hennaard blz. 3.
Hiaure blz. 8.
Hichtum blz. 90.
Hindeloopen blz. 101 , 102.
Hirsingen blz. 117.
Hohen-Werbig blz. 14.
Hohlstedt blz. 35.
Hollum blz. 137.
Holtum blz. 4.
Holwerd blz. 84 , 98.
Hoornsterzwaag blz. 102.
Hurwenen blz. 113.
Hijdaard blz. 153.
Hijeslum blz. 100.

1.

Kienzheim blz. 46.
Kirchberg blz. 12.
Kirchnaumen blz. 50.
Kletzke blz. 12.
Kleinschwabhausen blz. 120,142.
Koedijk blz. 68.
Koldenbuttel blz. 120.
Kolmar blz. 14 , 37 , 74 , 75 ,
120 , 141 , 143.
Kooten blz. 133.
Kootwijk blz. 110.
Kortezwaag blz. 7.
Koudewater blz, 141.
Koudum blz. 154.
Krippendorf blz. 142.
Krusendorf blz. 111.
Kunitz blz. 148.

L

Idaard blz. 98.
Idsegahuizen blz. 103.
Illmersdorf blz.
Immenstaad blz. 27 . 108.
Irnsum blz. 41 , 87.

Langezwaag blz. 134.
Lautenbach blz. 20.
Leeuwarden blz. 54.
Lehesten blz. 36.
Lemmer blz. 64 , 65.
Leutkirch blz. 145.
J.
Leutra blz. 49 , 114 , 140.
St. Jansga blz. 88.
Lichtaard blz. 39.
Jelsum blz. 8 , 100.
Lieskau blz. 76.
Jislum blz. 41 , 94.
Limpach blz. 22 , 117.
Jena blz. 5, 12, 13,50,69,142. Lindena blz. 52.
Jenalöbnitz blz. 12 , 121.
Lindenberg blz. 78.
Jenapriessnitz blz. 141.
Linthe blz. 1 1 .
Jeserig blz. 2 1 .
Linum blz. 68 , 79 , 105.
Jever blz. 46.
Lioessens blz. 45.
Joure blz. 5 6 , 85 , 94 , 138.
Lippenhuizen blz. 159.
Jubbega-Schurega blz. 129.
Lobeda blz. 148.
Jüterbock blz. 52 , 124.
Löberschütz blz. 5 , 70.
Jutphaas blz. 10.
Löbstedt blz. 139.
Jutrijp blz. 134.
Loosdrecht blz. 10.
Lutkewierum blz. 5 6 , 130.
K.
Lyons blz. 3.
Kahnsdorf blz. 110.
Kampehl blz. 2 1 .
M.
Kathrinenheerd blz. 104.
Katingen blz. 4 , 52.
Macher blz. 147.
Katlijk blz. 132.
Makkum blz. 102 , 131 , 135.
Keulen blz. 9.
Malchow blz. 72.
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Mantgum blz. 32.
Marienfliess blz. 114.
Markelfingen blz. 2 7 , 114.
Marne blz. 22 , 23.
Marsal blz. 68.
Maua blz. 413.
Meersburg blz. 27 , 105.
Mertendorf blz. 21.
Metz blz. 71 , 105 , 118.
Metzelthin blz. 16.
Mimmenhausen blz. 24.
Mittelweier blz. 22.
Mittenwolde blz. 79.
Mörchingen blz. 68.
Morrha blz. 98.
Mörz blz. 4 , 21 , 26.
Mulhausen blz. 7 6 , 79.
Münehenroda blz. 148 , 140.
Mijsen blz. 141.

Oldeouwer blz. 130.
Oldetrijne blz. 157.
Oldorf blz. 19.
Oost-Graftdijk blz. 23.
Oosterhaule blz. 93.
Oosterlittens blz. 63 , 98.
Oosterend blz. 42 , 97.
Oosterwierum blz. 59.
Oosterwolde blz. 44.
Oosterzee blz. 45.
Opeinde blz. 3.
Oppenhuizen blz. 44.
Osmaritz blz. 28.
Oterleek blz. 111.
Oudcarspel blz. 112.
Oudehaske blz. 135.
Oudehorne blz. 91 , 134.
Oudkerk blz. 100.
Oudorp blz. 79.

ti

P.

Nennsdorf blz. 5 , 46.
Nerkewitz blz. 451.
Nes op Ameland blz. 154.
Neuende blz. 36.
Neuenkirchen blz. 111.
Neufrach blz. 20 , 27.
Newport blz. 10.
Nichel blz. 13.
Niebel blz. 79.
Nieuwe Niedorp blz. 115.
Noordbroek blz. 87.
Noordscharwoude blz. 9.
Noordschermer blz. 76.
Nijawier blz. 3.
Nijeberkoop blz. 153.
Nijega (Small.) blz.. 35 , 136.
Nijkerk blz. 83.

0.
Ober Homberg blz. 108.
Ober-Uhldingen blz. 139.
Oelenberg blz. 12.
Offingawier blz. 82.
Oldeberkoop blz. 135.
Oldemarkt blz. 92.

Paesens blz. 56.
Pakens blz. 12.
Parstein blz. 74.
Peperga blz. 128.
Perleberg blz. 70.
S. Pilt blz. 71.
Pingjum blz. 64 , 65.
Plaue blz. 117.
Poppendorf blz. 151.
Prenden blz. 114.

B.
Ramsloh blz. 19 , 52.
Rappoltsweiler blz. 50 , 424.
Reichenau-Niederzell blz. 13, 27.
Heiningen blz. 14.
Rieben blz. 123.
Riedebech blz. 12.
Rieding blz. 15.
Rodigast blz. 28 , 115.
Rome blz. 1 0 , 1 5 , 1 7 , 2 9 ,
3 8 , 46.
Roodkerk blz. 31.
Rosenkranz blz. 23.
Rouen blz. 67.
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Rutha biz. 68 , 115.
Rijsum blz. 33.
Rijp (de) blz. 118 , 120.
Rijperkerk blz. 54.
S.
Sande blz. 70.
Schagen blz. 80.
Schalach blz. 1 4 , 121.
Schalsum blz. 125.
Scharl blz. 51.
Schermerhorn blz. 111 , 115.
Schettens blz. 3.
Schiermonnikoog blz. 97.
Schillaard blz. 9 , 56.
Schlichting blz. 79.
Schmöllen blz. 46.
Schorba blz. 28.
Schraard blz. 85.
Schultzendorf blz. 12.
Schwanebeck blz. 17.
Seefelden blz. 5 , 16, 24, 76.
Seehausen blz. 110.
Sehestedt blz. 105 , 114.
Sexbierum blz. 7.
Siesebije blz. 121.
Siethen blz. 73.
Sneek blz. 155.
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St. Truien blz. 10.
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Uitgeest blz. 113.
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Unterwöllnitz blz. 123.
Usselkirchen blz. 142.
V.
Valmünster blz. 36.
Veenwouden blz. 126.
Vlissingen blz. 111.

w.
Waabs blz. 47 , 51.
Warga blz. 39 , 103.
Warns blz. 58 , 126.
Warstiens blz. 2 9 , 81.
Weddingstedt blz. 30 , 107.
Weenen blz. 122.
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Wierum blz. 85.
Wieuwerd blz. 138.
Wilkendorf blz. 4.
Winterswijk blz. 18.
Winsum blz. 93.
Winzenheim blz. 49.
Winzerla blz. 112.
Wöhrden blz. 19 , 52.
Wollmatingen blz. 13.
Workum blz. 157.
Wormhout blz. 148.
Wijnaldum blz. 95.
Wijnjeterp blz. 126.

11.
IJlst blz. 54.
Utens blz. 34.

Z.
Zonhoven blz. 19 , 72.
Zuid- of Grootschermer blz. 114.
Züllichau blz. 140.
Zwätzen blz. 105.
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VOORREDE.

Oorspronkelijk heeft deze verhandeling gediend als voorlezing in eene der Winteravond-vergaderingen van leden
en bestuurders van het Friesch Genootschap. Toen reeds
keurde men die der uitgave waardig, als wijzende op eenen
man, wiens leven en daden in den grooten worstelstiïjd
tegen Spanje zeer waardig zijn, om beter dan tot hiertoe
het geval was, bekend te worden. Ik achtte dit toen nog
wat ontijdig, omdat er nog zoo beduidende leemten in
gevonden werden. Thans tot die uitgave overgaande, erken
ik gaarne, dat er ook thans zelf nog te veel onvolledigs
in is, om mijn stuk eenige aanspraak op volledigheid te
doen hebben. Toch kwamen mij sinds dien tijd eenige
documenten ter hand, die bestaande leemten aanvulden,
en mij vrijmoedigheid gaven mijne studie het licht te doen
zien.
Deze betreft den Leeuwarder advocaat Mr. Johannes
Basius. Ik herinner mij niet, dat zoo ooit, althans in
deze eeuw, eene meer uitvoerige levensbeschrijving van hem
gegeven is. Wel vindt men die in korte trekken in de
woordenboeken van kunsten en wetenschappen, of in de
verzamelingen van de levens van juristen en andere geleerden van vroegeren of lateren tijd. Maar deze zijn alle
kort, en doen het beeld van dezen man niet helder uitkomen. Bovendien zijn zij vaak minder kritisch en nauwkeurig in de opgave van de data en omstandigheden zijns
levens. Yoorts ziet men duidelijk, dat de meesten elkander
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al behoort hij tot hen, die eerst in den tweeden rang genoemd worden, wij zullen in zijn voorbeeld zien, hoe
Prins Willem, juist daarom, omdat hij zulke ijverige,
vurige en bekwame medehelpers had, in staat geweest is,
in dezen vaak zoo wanhopigen, soms bijna geheel verloren
kamp, het groote doel van zijn leven te bereiken, de bevrijding in godsdienstig, staatkundig en maatschappelijk
opzicht van ons vaderland van het Spaansche juk, en het
zelfstandig bestaan althans der noordelijke gewesten van
de vroeger vereenigde zeventien provinciën. Onder zijne
medehelpers verdient Basius onze bijzondere aandacht, omdat hij als raadsman, als zelfstandig uitvoerder van
's Prinsen plannen, als vurig en vrijheidminnend vaderlander zich heeft bekend gemaakt.
Yan harte hoop ik derhalve, dat door mijne studie deze
op zijn standpunt zoo beschouwingswaardige gestalte beter
dan tot hiertoe gekend worde. Is dit onverhoopt niet het
geval, men wijte het niet aan den man zelf, maar aan
mijne gebrekkige voorstelling.
Ik merk eindelijk nog op, dat ik het niet gewaagd heb
dit stuk eene levensbeschrijving van Mr. Johannes Basius
te noemen, maar mij vergenoegd heb met den meer bescheidenen titel van bijdrage daartoe. Mij moetende bepalen tot de bronnen, die onder mijn bereik waren, gevoel
ik zelf te goed, gelijk ik reeds zeide, dat aan de volledigheid , welke eeno levensbeschrijving in eigenlijken zin eischt,
al te veel ontbreekt. Menige data en menig feit van zijn
leven blijven onzeker en onbekend. Vooral in het laatste
deel van zijn werkzaam bestaan, vloeien de authentieke
bronnen zeer schaars. Gevende wat ik had, zal ik voldaan zijn, als ik slechts de aandacht gevestigd heb op
dezen zoo merkwaardigen man, en beter bevoegden dan ik,
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en in het bezit van meerdere authentieke bescheiden, dan
die mij ter hand waren, een volledig beeld van dezen
man geven.
Het een verzoek eindig ik deze voorrede. Wordt het
mij, uithoofde van mijnen leeftijd, wellicht niet weer gegeven op dezen arbeid terug te komen, toch neemt dit niet
weg, dat, indien iemand iets mocht kennen of bezitten,
waardoor over nog onbekende data en bijzonderheden van
Basius' leven licht verspreid wordt, ik mij tot het ontvangen
daarvan ten dringenste aanbeveel en elke mededeeling ten
dezen mij hoogst welkom zal zijn.
I. Ik handel eerst over Basius' geboorte, jeugd en eerste
opvoeding.
II. Ten tweeden over zijne academische studiën tot zijne
terugkomst en verblijf als advocaat te Leeuwarden.
III. Ten derde over zijn leven in ballingschap als ijverig
medehelper van Wiliem van Oranje bij diens ondernemingen tot 1572.
IV. Eindelijk over zijne terugkomst in het vaderland,
zijn wonen te Delft als raadsman des Prinsen en na diens
afsterven van zijne familie tot Basius' dood in 1596.
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I.
In de eerste plaats vragen wij naar Basius geboorte en
afkomst, zijne eerste jeugd en opvoeding.
Mr. Johannes Basius, de in dien tijd gewone verlatinisering van het eenvoudige Jan Baes, heette naar het gebruik dier dagen Jan Jansz. Baes, en is alzoo naar zijnen
vader genoemd; die evenzoo heette. Zijn naam in den
bul van zijn licentiaatschap in de rechten leert ons dit.
De plaats zijner geboorte is zonder eenigen twijfel Leeuwarden. Niet alleen vermelden dit al zijne biografen eenparig,
en noemt hij zich Phrisius, maar in dienzelfden bul lezen
wij, dat hij was Leewerdensis in Dioecesi Kheno-Trageetina.
Minder zeker is het jaar zijner geboorte. Is dit door bijna
al zijne biografen op 1548 bepaald, ik meen oorzaak vun
ernstigen twijfel ten deze te hebben. Ik onderzocht daartoe , of hier te Leeuwarden daaromtrent eenig zeker naricht
was te bekomen, doch alle Doop-registers van dien tijd
ontbreken, of werden niet gehouden. Ik hoopte. dat
misschien op zijne grafzerk, in de oude kerk te Delft, de
datum zijner geboorte, of ten minste zijn ouderdom zou
zijn uitgedrukt, doch te vergeefs. Evenmin heb ik zulken
datum gevonden bij zijne inschrijving als student te Leuven , of in zijne promotiebul; geen van beiden bezit die
opgave. Toch kan ik in dat jaartal 1548 mij niet vinden,
hoe algemeen ook gesteld. Reeds de Wal 1) en Paquot 2)
schijnen daaromtrent eveneens in twijfel geweest te zijn.
Dit is te opmerkelijker, omdat de meeste biografen, ook
1) in zijne Or. de dar. Fr. Juriscons in de Bijlage p. 68.
2) Memoires P. 1 p. 102.
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laatstens nog de Biblioth. Belg. C.III, dit jaartal stellig
opgeven, van welke de Wal verscheidene kende en aanhaalt en toch zelf schrijft tegen het midden der 16de eeuw.
Mijn twijfel ten deze steunt op de volgende gronden. Stel
1548 als zijn geboortejaar, dan heeft hij op vier-jarigen
leeftijd het gymnasium te Leeuwarden bezocht. Immers
dat bezoek kan, in verband met zijn verder leven, niet
later dan 1552 gesteld worden. Is hij later omstreeks 1554
op het gymnasium te Haarlem gekomen, dan was hij zes
jaar, en twee jaren later, in 1556, was hij reeds onderwijzer in het latijn van Coornhert, dus acht jaren oud.
In 1561 gepromoveerd was hij toen dertien jaren en in
1568, dus nauw een twintig-jarige, was hij reeds de krachtige en zelfstandige medehelper van Prins Willem. Zeker
is dit mogelijk en vindt men enkele voorbeelden van zoo
vroege en zeldzame ontwikkeling, gelijk b.v. met Hugo
de Groot het geval was. Maar, behalve dat het ontwik kelings tijdperk bij dezen rustig was, en bij Basius veel
bewogen, van zoo iets buitengemeens en wonderbaars zou
zeker de een of ander zijner biografen wel melding gemaakt
hebben. En al prijzen zij zijne vatbaarheid voor onderwijs
en zijnen vluggen geest, toch zeggen zij niets, dat hem in
dezen zoo buitengewoon zou hebben onderscheiden. Stelt
men daarentegen zijne geboorte vroeger, b.v. van 1540
tot 1543, dan krijgt alles eene betere en andere gedaante.
Van zijne ouders vind ik niets anders vermeld, dan de
uitdrukking: Basius honestis parentibus natus, het best
weder te geven door het in die dagen zeer gewone »eersame burghers'\ Zij hebben zeker eenig eerlijk beroep of
bedrijf, nering of hanteering uitgeoefend, zooals wellicht
de naam Baes schijnt aan te geven. Maar al was hij niet
van adelijk geslacht, of uit eenige der voorname regeerings-

Wumkes.nl

MR. JOHANNES BASTOS,

197

geslachten afkomstig, zijne ouders schijnen echter, zoo al
niet eenig vermogen, dan tooli genoegzame inkomsten gehad te hebben, blijkens de wijze, waarop zij hunnen zoon
hebben opgevoed. Wij zouden daardoor tot het vermoeden
komen, dat hij, zoo al niet een eenig kind, dan toch een
eenige zoon was, hoewel ik er moet bijvoegen, dat nergens
gewag gemaakt wordt, of hij al of niet broeders of zusters
heeft gehad.
Reeds vroeg bewijzen gevende van buitengewone bevattelijkheid en schranderheid, werd hij door zijne ouders
geplaatst op de dusgenoemde triviale school. Valt zijn
geboortejaar van 1540—43, dan was hij toen zes of zeven
jaren oud. Daar men dit ter school zenden omstreeks 1550
stellen moet, blijkens zijnen lateren levensloop, zoo gevoelt men al aanstonds de onjuistheid van 1548 als zijn
geboortejaar, daar dit dan reeds op twee- of driejarigen
leeftijd zou hebben plaats gehad. Die triviale scholen hadden een ietwat gemengd karakter. Men leerde er de eerste
beginselen van alle onderwijs, en voorts ook de beginselen
van het latijn. Zij hadden dus zoo wel iets van onze
lagere scholen, als van een gymnasium. Men vond reeds
vroeger te Leeuwarden hot onderwijs ontoereikend, zooals
het door kloosterbroeders of andere geestelijken gegeven
werd in de scholen bij de Parochiekerken van Oldehove,
Nijehove en St. Oatharina of de Hoek. Wilde men verder
gaan, dan moest men buitenslands daartoe de gelegenheid
zoeken. Konden vele ouders daartoe voor hunne kinderen
niet besluiten, zoowel om de moeiten en gevaren daaraan
verbonden, als om de kosten, die dit vorderde, geen wonder is het, dat in het begin der zestiende eeuw de zucht
levendig werd, om bijzondere scholen tot dit einde op te
richten. Men vindt gewag gemaakt van die van Stefanus
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Sijlvius, Johannes Crassus (den leermeester van Viglius)
en Gerard of Gerko van Leeuwarden. Toch schenen deze,
om welke reden ook, ongenoegzaam om in de bestaande
behoefte te voorzien. Nauw was Friesland bevredigd na
de voorafgegane oorlogen en beroeringen, of de toenmalige
landvoogd Schenck van Toutenburg nam, op 31 Mei 1525,
het besluit eene nieuwe school op te richten. Hij meldde
dit aan alle stedelijke besturen en grietenijen. Men behoefde zijne kinderen nu niet langer buitenslands te zenden,
dewijl hij »eenen zeer geleerden, wijsen en experten man,
Meester Lambert, geconsenteerd had, eene particuliere
school te Leeuwarden op te richten." Eene tweede richtte
Everard Mcolai op, toen hij in 1541 raadsheer werd bij
het hof van Friesland, doch uitsluitend voor' kinderen uit
adelijke of althans zeer aanzienlijke geslachten en van buitenslands. Aan het hoofd daarvan stond Mr. Colebertus
van 's Hertogenbosch. Eene door Suffridus Petri in 1553
voor vijftig leerlingen opgericht, schijnt maar een paar jaar
bestaan te hebben, en vervallen te zijn bij zijn vertrek
naar Leuven in '1556.
De groote school van Mr. Lambert schijnt in den loop
des tijds mede wat in verval te zijn gekomen. Immers in
1558 nam het stedelijk bestuur het besluit, die school, in
Aed Lewert in de Gfroote Kerkstraat gevestigd, te verbeteren. Het bepaalde o. a., dat niet enkel de Nederduitsche,
maar inzonderheid de Latijnsche taal er moest onderwezen
worden, ten bewijze, dat dit vroeger niet zoo zeer het
geval was. Alle bijzondere scholen werden voorts opgeheven, behalve die van St. CaiJiarina of de Hoek, en geene
nieuwe mochten worden opgericht. 1)
1) Zie' ovei' deze scholen H. J. Arntzenias, de natal. gijmn. Leov.
1762 en J. C. Boot, Hist. gijmn. Leov. 1854.
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Op die eerstgenoemde groote school zal onze Basius wel
het eerste elementaire onderricht hebben ontvangen, daar
hij niet tot een adelijk of hoogstaanzienlijk geslacht behoorde. Was deze, gelijk wij zagen, nog zeer gebrekkig
ingericht voor het aanleeren van het Latijn, in die dagen
de eenige weg tot hoogere vorming, van de verbetering
daarvan in 1558 heeft hij geen genot gehad. Ware die
vroeger aangebracht, hij zou er misschien op gebleven zijn,
en zijn volgend leven eene geheel andere richting hebben
verkregen. Doch juist dat gebrekkige, toen hij die school
bezocht, zal zijne ouders genoopt hebben, den vluggen en
leergierigen knaap naar Haarlem te zenden, waar het
gymnasium toen eenen grooten naam had, onder de leiding van Cornelis Presbyzer. 1) Slechts een paar jaren
bezocht hij dus de school te Leeuwarden. Immers reeds
in 1556 vinden wij hem als een bekend en bekwaam scholier te Haarlem. Geheel onbekend is het of zijne ouders
hem daarheen vergezelden, dan wel of hij bij eene of andere familie, misschien wel bij den rector der school, werd
gehuisvest. Hebben zijne ouders hem derwaarts vergezeld,
zoo zijn zij later zeker naar Leeuwarden teruggekeerd.
Immers dadelijk na zijne promotie vestigde Basius zich
weder aldaar, zeker met het oog op zijne familie. Hoe
dit zij, dat hij te Haarlem geweest is, en wel met uitnemende vrucht, daarvoor bezitten wij, behalve het eenparig getuigenis van al zijne biografen, een afdoend bewijs.
Als jongeling van tusschen de 14 en 16 jaren, was hij
de leermeester in het Latijn van een hoogst merkwaardig
en beroemd man, den bekenden Dirck Volkertz Coornhert.
Eerst op gevorderden leeftijd legde deze zich toe op de
kennis der Latijnsche taal. In de voorrede van zijn ge2) Zie Suffr. Petri, de script. Fris., p. 274.
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schrift over de Erfzonde zegt hij: »dat hij bekommert in
sijn binnenste over de verschillende gevoelens der godsdienstige partijen te dezer zake, sich begaf om de Latijnsche
sprake te leeren verstaan, toen ik nu al oudt was 35
jaren." 1) Coornhert in 1521 geboren zijnde brengt ons
dit tot bovengenoemd jaartal van 1556. Dat het nuBasius
was, die hem onderwees, blijkt uit een ander werk van
Coornhert in diens eerste ballingschap geschreven in 1569.
Het is getiteld: Eene Keffélijcke samensprekinge van de
Droefheijdt 2), zijnde eene samenspraak tusschen Coornhert en onzen Basius. Men zou kunnen meenen, dat zulke
samenspraak uit zich zelf weinig bewijst, daar Coornhert
in dien vorm vaak zijne gedachten kleedde. Hij voert dan
meest zijne vrienden sprekende in, en trekt ten slotte zelf
de conclusie uit het gesprokene. Toch legt hij meest zulke
gedachten in hunnen mond, die hij uit vroegere afzonderlijke
gesprekken over zoodanig onderwerp kende. In deze samenspraak over de droefheid komt echter nog dit bijzondere
voor, dat Basius de hoofdspreker is en de conclusie trekt.
Daarom is het zeer wel mogelijk, dat dit gesprek in hoofdzaak alzoo gehouden is, al is liet ook later in dien vorm
gegoten, waarin wij het nu lezen. Doch hoe dit zij, al
waren vorm en inhoud verdicht, het daarin vermelde feit
kan, zonder de grootste willekeur aan te nemen, niet anders dan als waar worden erkend. In 1569 geschreven,
is het in 1568 in hoofdzaak gehouden te Kleef of Xanten,
waar Coornhert toen in zijne eerste ballingschap vertoefde.
Basius bezocht dezen zijnen goeden bekende uit Haarlem.
Hij vindt Coornhert diep bedrukt, met de hand onder het
1) Zie Coornhert's Werken D. II, p. 551, Amsterd. J. Aerts,
Colom. 3 dln. fol. lfi30.
2) Werken III fol. 379 en volg.
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hoofd. Hem Herover berispend, beklaagt Coornhert zich
over zijn leven en verbanning, zonder hoop op terugkeer
en het genot van goede justitie. Daarop hervat Basius:
»0 lieve man! heb dij dan achterwaerts geleert? mij gedacht noch wel, als ik u gheleden omtrent elf jaren, partes orationia quot simt, leerde" enz.
Staat dit feit van zijn onderwijs aan Coornhert dus vast,
het wekt groote verwachtingen op van den knaap, wiens
schranderheid en vroegtijdige kennis hem zulken leerling
ter onderrichting in het Latijn schonk. Het geschiedde
met zeer gunstigen uitslag. Coornhert leverde later voor
dien tijd zeer goede vertalingen van Latijnsche classici, en
kende uitnemend de gevoelens zijner vinnigste tegenstanders,
die, naar 't gebruik dier dagen, meest in 't Latijn schreven. Zeker was het niet zoo moeielijk zulken man te onderwijzen , die reeds meerdere talen kende, en een ijzeren
wil bezat, om, als hij zich iets eigen wilde maken, dit
ook te doen, en het gemakkelijk deed met zijnen helderen
en schranderen geest. Opmerkelijk blijft echter, dat Coornhert, die met de meest ontwikkelden te Haarlem zoo bekend was, en dus gemakkelijk van eenen ouderen in jaren
had kunnen leeren, juist dezen veertien- tot zestienjarigen
knaap verkoos. Door wien hij tot die keuze kwam weten
wij niet, toch moet er in dien jongeling iets geweest zijn,
dat hem boeide. Zulken leerling te hebben en diens vriend
later te worden, pleit voor onzen Basius, voor zijne vorderingen , schranderheid en bekwaamheid, om het geleerde
mede te deelen. Tevens bewijst het, dat 4548 zijn geboortejaar niet zijn kan, daar hij in 1556 pas acht jaren
oud zoodanigen leerling niet zou onderwezen hebben. We
zijn dus als het ware van zelf genoopt zijn geboortejaar
eenige jaren vroeger te stellen.
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II.
In de tweede plaats staan wij stil bij zijne universitaire
opleiding tot zijne terugkomst als advocaat te Leeuwarden
en zijn verblijf aldaar.
Behoorlijk te Leeuwarden en vooral te Haarlem voor
hooger studie voorbereid, besloot hij rechtsgeleerde te worden. In ons vaderland daartoe geene gelegenheid zijnde,
begaf hij zich buitenslands, en wel in de eerste plaats naar
Leuven. Wanneer dit plaats had is onzeker. Daar hij in
1561 gepromoveerd is, kunnen wij dit niet later stellen dan
1558. Weder een getuigenis dat zijn geboortejaar 1548
foutief is. Een tienjarige knaap zal men wel niet in den
vreemde gezonden hebben, om hooger onderwijs te ontvangen, en veel minder dan drie jaren kan zijn academietijd
niet geduurd hebben. Leuven trok hem misschien aan,
niet alleen om zijne nabijheid, maar ook omdat daar was
een collegium nationis Frisiacae, waardoor vele Friezen te
Leuven studeerden. 1) Waarschijnlijk werd ook hij daarin
opgenomen.
Dat hij te Leuven geweest is zegt hij zelf, in zijne later
te vermelden Paradoxa p. 24: »toen wij te Leuven studeerden , noemden wij eenen zekeren botten en slordigen
student in de medicijnen Ilábakuk, even als men een lichtzinnig en ijdel mensen Grillardus heet, zooals ik weet, dat
bij de Friezen het geval is. Hetzelfde blijkt ook uit een
vers van Johannes Fungerus ad Johannem Basium jure
consultum, vermoedelijk bij zijne terugkomst te Leeuwarden
vervaardigd. »Minerva riedt u de krachtige Iberiers te
bezoeken, 2) Leuven toch was toen onder Spaansch gezag.
Yan zijne studiën aldaar weten we helaas! weinig. Toch
1) Zie Suffr. Petri, De script. Fris., Decas X. C. 2p. 149 conf. p. 159.
2) Joh. Fungerus, Sylva carminum, edit. 1607, p. 116.
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was hij er naar de manier van dien tijd werkzaam, niet
alleen zelf studeerende, maar ook bezig aan andere studenten van zijne kennis mede te deelen en hen tot zelfstandige
studie aan te vuren. P. 259 van zijne later te besprekene
Paradoxa, zegt hij, stegen Hotmann, om de eer van den
rechtsgeleerde Scaevola te handhaven, sprak ik daarom te
liever, omdat, toen ik te Leuven, naar het gebruik der
Universiteit in de vacantia vindemialis (van den wijnoogst,
dus in de maand October of wijnmaand) gelijk zij die noemen , deze zelfde wet weder in het openbaar wilde bespreken, (repetere), sommigen in de rechtswetenschap nog weinig
gevorderden, als het ware nog tirones, nadat zij Hotmann's
schriften daarover gelezen hadden, zich verwonderden en
verbaasden, dat ik mij hieromtrent zooveel moeite gaf, en
zaken, die boven allen twijfel waren, weder disputabel maakte
(in disputationem vocavisse) ; dat deze echter later, toen
zij vastere en betere grondslagen gelegd hadden, gaarne
met mij over de stof en het verstand dezer wet samenspraken. Zoo is de niet op zijn hoede zijnde lezer gewaarschuwd, om later niet verleid te worden."
Blijkt het dus duidelijk, dat zijne studie in de rechtsgeleerdheid aan de Hoogeschool te Leuven niet onvruchtbaar
was, dat hij daarover in het openbaar met zijne medestudenten sprak en menig rechtsgeleerd punt tot een onderwerp van dispuut maakte; blijkt ook toen reeds zijn vrijheidlievende en zelfstandige geest, die ook de grootste
rechtsgeleerden dorst beoordeelen, en hunne autoriteit,
als die onverdiend was, aantasten, het doet ons te meer
leed, dat we daaromtrent geene meerdere bijzonderheden
kunnen mededeelen. Meer zou ik zeker daarvan kunnen
zeggen, als ik zijn gedicht had kunnen raadplegen, getiteld vacantiae Vindemiales. Het is mij echter tot hiertoe
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niet gelukt het ergens te vinden, zoodat ik het alleen ken
uit algemeene vermeldingen hier en daar aangetroffen. Zoo
zegt König in zijne bïbliotheca antiqua et nova »vaoantiae
vindemiales carmine expressit" (p)ag. 91. 1) Terwijl Kobus
en de Bivecourt, de uitgave vermeldend van de Paradoxa,
laten volgen »en waarbij hij een geestig verhaal voegde van
de Herfstvacantiën, in Latijnsehe verzen.'' 2) Als zij daarmede bedoelen dat dit gedicht voor, tusschen of achter
de paradoxa gevonden wordt, vergissen zij zich, daar er
zulk een gedicht in dat werk niet wordt aangetroffen.
Doch het zal wel zijn, een weinig onduidelijk uitgedrukt,
dat hij behalve de Parad. ook de vind. uitgaf. Het is ook
zeer mogelijk, dat deze opgave zijner biografen omtrent
dit dichtstuk onjuist is. Het geheele bericht daaromtrent
zal dan ontstaan zijn uit bovenstaande mededeeling zijner
rechtsgeleerde disputen in de vacantiae vindemialis. Daarop
ziende heeft Neonebellus, zooals wij later zullen opmerken,
in den titel van zijne bijtende beoordeeling der Paradoxa
van Basius, die vacantiae vindemiales genoemd, waaruit
lateren hebben afgeleid, dat hij die in een gedicht heeft
bezongen. Het is buitendien vreemd, dat dit gedicht nergens wordt aangetroffen, noch in eene verzameling van
Latijnsehe verzen uit die tijden, noch als afzonderlijk uitgegeven. Mocht het echter hier of daar gevonden worden,
houd ik mij voor de mededeeling daarvan bijzonder aanbevolen. Voor het tegenwoordige, in afwachting van het
licht, dat uit deze en andere bronnen over zijn verblijf te
Leuven kan opgaan, moeten wij ons met het weinige en
algemeene bovenvermeld vergenoegen.
1) G. M. KÖnig, bibl. antiqua et nova, Altdorf 1678.
2) Kob. en de Riv., Biblioç/rqf. Handwoordenboek van

deel I , p. 102.
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Veilig kunnen wij niettemin aannemen, dat zijn verblijf
te Leuven voor zijne hoogere studiën vruchtbaar is geweest,
en hij wel toegerust, naar de gewoonte dier dagen, andere
universiteiten bezocht, om aan zijne wetenschap in de rechtsgeleerdheid de kroon op te zetten, door het verkrijgen van
den meestertitel. Al zijne biografen berichten ons, dat hij
naar Frankrijk toog, om daar zijn doel te bereiken. Doch
al melden zij ons dit eenparig, even eenparig is hun stilzwijgen , of hij slechts eene of meerdere universiteiten bezocht, en waar hij promoveerde. Gelukkig dat we op dit
laatste punt althans tot zekerheid zijn gekomen. Door de
hoogstgewaardeerde tusschenkomst van den secretaris van
het Friesch Genootschap, Dr. F. Gr. Slothouwer, ben ik
in het bezit gekomen van eene gecollationeerde nauwkeurige copie zijner bul, als Licentiaat in de rechten, en wel
van de origineele bul, geschreven op perkament, die zich
bevindt in het koninklijk Huisarchief te 's Gravenhage, in
de Portefeuille 22, 88c. Gesteld in den uitvoerigen, ietwat
bombastischen stijl aan die stukken eigen blijkt daaruit,
dat hij te Angers, de hoofdstad der voormalige provincie
Anjou, heeft gestudeerd. In het algemeen is het bekend,
dat zich te Angers eene universiteit bevond. De tegenwoordige staat van Frankrijk, Amstd. Is Tirion 1757 zegt,
deel I I , p. 279. Te Angers is eene universiteit bestaande
uit al de vier faculteiten, hoewel voornamelijk geschikt
voor de studie der rechtsgeleerdheid. De universiteit te
Angers is gesticht omstreeks 1380 door Lodewijk de 2de
Hertog van Anjou, kort voor zijnen tocht naar Italië, om
de Napelsche kroon te bemachtigen. Die stichting viel
nagenoeg gelijktijdig met die van Heidelberg door Ruprecht
van de Paltz. Zij was in zoo verre eene universiteit, als
alle faculteiten er aanwezig waren, doch inzonderheid voor
14
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de rechtsgeleerdheid, waarvan de studie toen zeer ia verval
was. In den loop des tijds in menig opzicht in ongunstigen toestand gekomen, is die omstreeks het midden der
zestiende eeuw weder hersteld en in bloei gebracht door
Hendrik van Valois, hertog van Anjou, later als Hendrik
III, koning van Frankrijk. De rechtsgeleerdheid bleef
echter de hoofdzaak, en het is niet onwaarschijnlijk, dat
de herstelling dezer universiteit en haren daardoor vernieuwden bloei onzen Basius derwaarts gelokt hebben. 1)
Eenige bijzonderheden harer inrichting leeren wij uit genoemde promotiebul kennen.
Er waren daar »doctores in jurium facultatibus legentes
et regentes", hare bestuurders hadden het recht van promotie , zij deden dat »jure scholastico imo vero Âpostolico",
zij had hare statuten en vastgestelde regeling. Basius
schijnt er langen tijd vertoefd te hebben. Hij wordt er
residens genoemd, er wordt gewezen op het langdurig
(diuturna) hooren en lezen van het kanonieke en civile
recht, door hem per tempus en tempora, volgens de statuten dier universiteit, verricht. Hij was toen reeds in
utroque jure baccalaureus, schoon niet vermeld wordt, waar
hij dien graad verkreeg, te Leuven, elders of te Angers
zelf. Hij is er gepromoveerd tot Licentiaat in de rechten
op 22 December 1561, en wel door Johannes Bohic,presbijter, jurium licentiatus, cantor et canonicus insignis
ecclesiae Andigevensis, als vicarius van Johannes Pietes,
eveneens licentiaat in de beide rechten, abt de perrodio
novo ?, scolasticus en canonicus van diezelfde kerk en regent
van de universiteit. Basius wordt geroemd om de honestas
van zijn leven en zeden en andere loffelijke verdiensten van
1) Zie Jac. Middendovpius, Academiarum eelebrium universi orbisterrarum, Libri VIII, Colon. Agripp, 1602 , 8o.
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rechtschapenheid en deugd, volgens het getuigenis van vele
daartoe bevoegden. Geprezen wordt zijne litterarische wetenschap en zijn ijverige toeleg op de studiën, zoowel in
het hooren der lessen (auditio) als in de openlijke bespreking en oefening zijner wetenschap (lectura). Men prijst
hem om zijne bekwaamheid in het onderwijzen, zijoe welsprekendheid , zijne gemakkelijkheid en schranderheid in
het ontknoopen van dubbelzinnigheden en het bevatten van
den rechten zin en de waarheid in beide rechten. Hij
heeft een zwaar examen doorgestaan, en is beproefd als
het goud door het vuur. Dientengevolge verkreeg hij al
de rechten aan het licentiaat verbonden, waar hij ook mocht
vertoeven en de vrijheid om naar het doctoraat te staan,
zoo hij zulks begeerde. Hij heeft den eed afgelegd van
bestendige gehoorzaamheid aan de statuten der universiteit
en om nimmer iets te doen ten nadeele van hare bestuurders. Dit alles is geschied, na aanroeping van Christus'
naam, ter eere van den almachtige God, van de roemrijke
maagd Maria en van de gelukzalige martelaars Mauiïciis
en zijne medgezellen, en van de heiligen Maurillius, Renatus, Serènides en Magnobodus, bisschoppen. De bul
eindelijk is gezegeld met het zegel van Johannes Pietes,
den toenmaligen. regent, en geschreven door den ISTotarius
Mr
ohier.
Het moge waar zijn, dat veel in dezen naar een vastgesteld formulier is ingericht, en wij daarin het bewijs zien,
dat hij al die goede hoedanigheden, hier opgenoemd, juist
niet in al die volkomenheid bezat, toch zien wij er in ieder
geval uit, wat er in die dagen op die universiteit van een
licentiaat in de rechten gevorderd werd, en geloof ik, dat
men gaarne en met ingenomenheid deze bul aan hem uitreikte. Zijn naam toch schijnt zich van Angers uit heinde
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en veer in Frankrijk verspreid te hebben. Paquot toch
teekent aan 1): srévétu de ce grade, il continua de s'exercer
à la jurisprudence, non seulement par la lecture et les
compositions, mais encore par des leçons et des disputes,
ce qui lui donna bientot de la reputation, et Ie fit rechercher
dans divers endroits, ou on lui offrit des postes considerables. Mais il préfera Ie séjour dans sa patrie." Met het
oog op die toen verworvene, en later nog uitgebreide
kennis kon later Fungerus in een lofdicht op hem o. a.
zeggen:
En. tibi Cecropia Pallas, qui regnat in arce,
Perpetuo vitae dux fuit atque comes.
lila tibi afflavit Grraecum LatÏHumque leporem,
Mopsopio monstrans verba notata stijîo.
lila etiam rigidi reserans penetralia juris
Ardua te doeuit tecta subire ducum. 2)
Aan het einde gekomen van zijne academische opleiding
door zijne bevordering tot licentiaat in de beide rechten,
keerde Basius naar Leeuwarden terug. Voordat we hem
echter derwaarts volgen, acht ik het hier de plaats het
oog te vestigen op het eenige mij bekende door hem uitgegevene geleerde werk. Wel is dit eerst in 1575 indruk
verschenen, maar het staat zoo geheel op zich zelf, dat
het zijne verdere levensbeschrijving slechts onnoodig zou
afbreken. Bovendien is het ook grootendeels de vrucht
van zijn universitair leven. Sprak, las en disputeerde hij
toen over allerlei rechtgeleerde onderwerpen, hij moge
de stukken, op den inhoud van dezen arbeid betrekkelijk,
later hebben nagezien, omgewerkt en nauwkeuriger geredi1) Memoires, Tom. XII, p. 236.
2) Joh. Fungerus, Sylva Carninum, Fran. 1607 en zijn gedicht op
Johannes Basius, p. 116.
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geerd, zijn veelbewogen leven, vooral in de zeven jaren,
die 1575 vooraf gingen, was wel niet geschikt, om zich
tot afgetrokkene studiën te bepalen, bronnen op te zoeken
en te raadplegen, in één woord zulk een arbeid van den
grond af samen te stellen. Daarom spreken wij er hier
ter plaatse van, en kunnen dan onafgebroken de beschouwing van zijn leven voortzetten.
Dat werk is getiteld: Paradoxarum Disputationum juris
civilis Libri III, in quibus dubiae et ambiguae juris consultorum traditiones, responsaqae inter se repugnanlia, in
judicium et examen revocanlur , aequaque lance ponderantur,
atque reconciliantur. Nunc primum in usum studiosorum
legalis militiae, singulari studio et surnmis vigïliis aediti,
auctore Jóhanne Basio jurisconsulto; accessit ad levandum
studiosorum laborem, post Praefationem, capitum seu Theinatum nee non rerum ac omnium materiarum, imprimis
scitu dignarum, geminus Index diligentissime conscrip>tus.
Nu volgt op den titel het vignet van den drukker. Onder dit vignet leest men: Cum gratia et Privüegio Caesareae Majestatis. Basileae. Per Sebastianum Henric Petri.
Op de voorzijde van het laatste blad staat: Basileae
excudebat Sebastianus Henric Petri. Anno salutis nostrae
instauratae CIJILJXXV
Mense Septembri. Op de keerzijde van dit blad is weder het vignet van den drukker.
Dankbaar ben ik voor de welwillendheid van Mr. du
Rieu, bibliothecaris der Academische bibliotheek te Leiden,
die het zich daarin bevindende exemplaar van dit werk
mij voor genoegzamen tijd ten gebruike gegeven heeft.
Na de praefatie en de inhoudsopgave, vinden wij eene
opdracht lllustrissimo ac ornatissimo Gulielmo, Auraniae
Principi, Comiti Nassaviae Domino suo Clementissimo salutem ac faelicitatem Johannes Basius.
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Het onderschrift luidt: Delphis Batavorum Prid. Calend.
Octobr, Anno áb incarnatione Domini nostri Jesu Christi.
1574.
Wat den algemeenen inhoud betreft, zijn titel Paradoxa
is volkomen juist, zooals de opschriften der vier boeken
waaruit het bestaat, ons reeds leeren. Lib. I tracht te
bewijzen dat nominatim exhaereditare iets anders is, dan
de doctoren, nove nog* Alciatus, leeren. Lib. II en III
handelen over de instelling der Posthumi tot erfgenamen.
Lib. IV over den Posthumus alienus of Suus. Vooral erkent
men dit paradoxe hieruit, dat Basius over het Romeinsche recht
in dezen geheel andere denkbeelden koestert, dan de meeste,
ik zou haast zeggen allen, ook de beroemdste juristen van
zijnen tijd, wat ik straks met eenige voorbeelden zal in
het licht stellen.
Het is in het geheel mijn doel niet de rechtsgeleerde questiën hier behandeld en opgeworpen uit het Eomeinsche recht te bespreken. Daartoe ben ik, als daarin
geheel een vreemdeling, gansch onbevoegd. Gaarne laat
ik dat over aan de kenners van dat recht. Toch schijnt
het op dit punt niet geheel onbelangrijk te zijn. Paquot
zegt er van: »il y a de bonnes choses dans eet ouvrage" 1)
en wijlen Gr. de Wal, op wiens oordeel ik grooten prijs
stel, prijst hem, dit boek genoemd hebbende, als eene der
goede Friesehe rechtsgeleerden. 2)
Die rechtsgeleerde questiën dus geheel voorbij gaande,
spreek ik daarom meer uitvoerig over dit boek, omdat het
eene zoo gewichtige bijdrage bevat tot de kennis van Basius,
op het oogenblik, dat hij als man optrad en een groot
aandeel nam in onzen vrijheidskamp tegen Spanje.
1) Mem. XII, p. 237.
2) De Claris. Fris juriscons. Annot., p. 68, 69.
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Green werk of liever schrijver is zoo vinnig aangevallen, en
althans in zijns vijands oog zoo geheel vernietigd, dan Basius,
zelf al laten wij de wijze van polemiseren in die dagen,
even scherp als vernietigend, niet buiten rekening. Jammer
dat die polemiek meer zijnen persoon verguisde dan zijn
werk. Hommel b. v. in zijne litteraiura Juris, verdeelt de
rechtsgeleerden in 3 rubrieken, de vorsten of edelen in die
wetenschap, de plebejers, en een derde soort,' die hij de
heffe of den droesem noemt. Tot deze behoort Basius met
zijne Parad. Een oordeel te ongegronder, omdat hij zelf
zegt, dat hij het boek nooit heeft gezien.
Lees in de eerste plaats slechts het schimpdicht als grafschrift , door zekeren onbekenden kwaadspreker op de Paradoxa vervaardigd. 1)
Non liber, at variis repleta cloaca lituris
(Ne titulo, lector, decipiare) fui.
Latratûs, ructûs, stolidos sine mente boatûs
Evomui in doctis, dum posui usque, viros.
Lucem dum vixi timui, fugique repertam,
Ad sordes natus scilicet et tenebras.
Praesidio solo noctis defensis opacae
Exegi vitae tempora parva meae.
Tandem Cumanum mea me vox prodit asellum,
Spernor, et in risum mox timor omnis abit.
Nunc jaceo tineis, blattisque et vermibus esca,
Et vestire jubet Pharmacopola piper.
Quin et tergendis damnata cloaca cloacis,
Auctoris culpam Stultiamqua luo.
At te pro meritis, auctor stolidissime, tantis
Pro famâ maneat non peritura fames.
Freher had het uit Francisci Sweertii, Athenae Bélgiae.
1) Te vinden bij P. Freher, Theatr. vir. enz. Norin. 1588, Vol. II, p. 948.
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"Wie er de maker van is, is geheel onbekend. Niet
onmogelijk is het, dat de aanvaller, die nu volgt, het vervaardigde , althans menige uitdrukking is aan zijn geschrift
tegen Basius ontleend, op welk geschrift we thans in de
tweede plaats het oog vestigen.
In 1579 kwam eene brochure uit, onder den titel: Vacantiae Vindemiales Joh. Basii Frisii sive de fatuitate Basiana. Epistóla Johannis Wilhélmi of Vilichii Neonebellus
ad nobilissimum virum Dmn Heinricum a Gunteroda. 1)
Opmerkelijk is het, dat Neonebellus het werk van Basius
eerst vier jaren na de uitgave gelezen, en beantwoord
heeft, daar toch de Bazeler drukkers eene voor dien
tijd zeer goede correspondentie hadden. Wat van dit
uitstel ook wezen moge, de groote vereerder van Hotman,
wien Basius allerscherpst over den hekel had gehaald,
voelt zich door de diepste verontwaardiging aangegrepen,
dat Basius, behalve Hotman, ook de verdere grootste rechtsgeleerden sinds 300 jaren zoo verachtelijk door het slijk
sleurde. Zeker eene acte van injurie kon men hem niet
aandoen, want Basius behoorde niet slechts tot de verwaanden , dwazen en krankzinnigen, maar ook tot de
razenden. Uit de weinige bloempjes, die hij wil aanvoeren,
zal a Gunteroda bemerken, dat, gelijk der zwijnen welstand of melaatschheid uit hun geluid gekend wordt, zoo
uit der menschen taal hun verstand of razernij. Basius
woede is tweeëerlei Terapontigonus of bluffende en dolle.
De eerste naam is ontleend aan zekeren Plautinus uit Teraponlum, eene stad in Klein-Azië, die, bluffende op den
behaalden buit van verraders, het beeld is van dezen, die
alle doctoren te land en ter zee overwonnen had. Hij,
1) Het oorspronkelijke zag ik niet, maar las het in Ant. Hotmanni
Op. 1599, Torn. I, p. 442—450.
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de paradoxissimus, om dwazen aan zijne geleerdheid te
doen gelooven, zoodat op hem Quinctilianus' woord toepasselijk is »wie aan dwazen wijs wil schijnen, is een
dwaas in het oog der wijzen." Na eenige aanhalingen uit
de Paradoxen eindigt hij die door, met het oog op het aan het
slot daarvan geschrevene, dat Basius door den Spaanschen oorlog verhinderd is meer te schrijven, er bij te voegen: God
bezoeke die Spanjaarden, die ons eenen zoo grooten geleerde
ontrooven, den pilaar van den. Senaat, den beschermer en
toevlucht des volks, die, als hij in het gevecht tegen blaaskaken, of liever zoo hij in eene grondelooze kolk onder
dronkaards strijdend sneuvelde, dit grafschrift verdiende:
»van de zon in het oosten tot de moerassen in het westen,
is niemand, die in daden mij evenaart." Neonebellus komt
nu tot het tweede der genoemde beide soorten, de dolheid.
Basius is als een hond, die alle rustige voorbijgangers bijt.
Hij werpt de grootste juristen met steenen. Hij zou dit
niet gedaan hebben, als hij gezonde hersenen had. Neonebellus roept uit: »is het mogelijk, dat de grootste vernuften zoo in het donker schuilen? Sinds 4 jaren heeft
Basius die wonderen uitgegeven, en ik heb die niet gelezen." Hij vergelijkt Basius met de Luperci 1), die met
hun zweepen elk geeselden, dien zij ontmoetten. Dit getier, dit
gehekel is door Basius' geheele boek heen. Als een potsenmaker die buikspreekt, heeft hij voor eiken geleerde een geluid,
dat ten laatste in fanatisme ontaardt. En nu komt Neonebellus
tot hetgeen hem het meest heeft geërgerd, den aanval op
Hotman, zijnen zoo hoog geëerden meester. Na een paar
plaatsen uit Hotman's werken, die Basius aanviel, met de
1) Priesters van Pan, die op hunne feesten naakt op de straten
liepen en , met een zweep van geitenlederen riemen vervaardigd, de
voorbijgangers sloegen.
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uitspraken der grootste juristen verdedigd te hebben, twijfelt hij, of men Basius als eenen razende zal brandmerken,
of eenen doctor noemen in alle soorten van zotheid, met
de narrenmuts op en de cimbaal in de hand. Hij heeft
van eenen edelen en geleerden Fries, die men zoovelen
alom aantreft, gehoord dat zijne landgenooten hem Basius
alzoo noemen om zijne kleine lichaamsgestalte, tegenover
zijne overgroote strijdvaardigheid, anders zou ik geloofd
hebben, dat Basius als het ware als basis der rechtsgeleerdheid gesteld is in deze gelukkige eeuw. Daarom weg met
alle groote juristen: want wij hoor en de orakels van Basius ,
Bassius, Basculus, die gelijk de pijgmeen met de kraanvogels , alzoo als een aap met deze beroemde geleerden strijdt.
Al is hij klein van lichaam, hij is groot van geest, meer
dan 300 anderen. Het getuigt van de langste en breedste
zotheid van den kiemen Basius. Welken naam zullen wij
hem geven ? Zullen wij hem een Scarabeus noemen, die
zich vermeidt in zijne stinkende geschriftjes 1 Of Mirloretus,
gelijk de Franschen de Moriones of de Hofnarren noemen,
die te voorschijn treden met cimbalen en schellen ? Of misschien de vlek, de schande, de oneer van zijn Friesland ?
Of liever een wijnuitspuwer bij den wijnoogst, die in die
vacantie tergend het riool van zijne gallige uitwerpsels in
zijn boek uitspuwt? Uit deze mag a Gunteroda kiezen.
Hij wil God bidden, dat Hij Basius eenen beteren geest
toebedeele, dat ook wel eenmaal zoo zijn zal, naar dien ook
zotten door den tijd genezen worden, terwijl »ik, om der
Christelijke liefde wil, wensch, dat dit hoe eer hoe beter
geschiede."
Met dezen pleister op de geslagene wonden eindigt 1ST.
Maar wij, die dit lezen, zouden van het werk eenen zeer
slechten indruk ontvangen, als dit eens verloren was gegaan.
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Aan rechtsgeleerden overlatend, om te beoordeelen, wie in
deze juridische questiën gelijk heeft, zal het ons niettemin
blijken, dat hoe hevig soms de taal van Basius was, hij toch
nooit persoonlijk wordt, en het hem steeds om de zaken te
doen was, om datgene, wat hij voor waarheid hield, te
handhaven,
Niettemin is het zeer begrijpelijk, dat het werk zulk eenen
aanval opwekte. Want waar is het, dat Basius ongenadig
de grootste juristen aantast, en in dezen de perken van
bescheidenheid en gematigdheid ver te buiten gaat. Onwillekeurig geeft hij zelf daardoor zijnen tegenstanders de
wapenen in de hand. Ziet dit in enkele voorbeelden:
In het algemeen spreekt hij ongunstig over alle juristen.
Zoo p. 3 reeds noemt hij minachtend de straditio doctorum".
Hij kan zich niet genoeg verwonderen over het geheel verkeerde oordeel der rechtsgeleerden. P . 35 lezen wij: »het
is wonder, dat doctoren, die zelf ooggetuigen zijn, in zoo
klare zaak zooveel tijd verbeuzelen. Het zijn stupidi (hetgeen wij willen gezegd hebben, behoudens de eer en den
eerbied aan de doctoren toekomend in alle andere dingen)
en meer dan blinde doctoren en ductoren, die dit responsum
van Cajus aanvoeren , ten gunste van dit hun gevoelen."
P. 36 : »Uit deze en gelijksoortige dingen, make de studiosus
juris op, in hoe groote dwalingen en frivole distinctioli
doctoren ons recht ontwikkelen, en hoe vermetel en zonder
oordeel zij de responsa aanvoeren en uitleggen." P. 3 9 :
»Gelijk wat we in dit en de vorige hoofdstukken gezegd
hebben, zoo ver van de meening der doctoren afwijkt, als
zij zelven door hunne gedachten belemmerd worden, welke
nooit bij iemand opkwamen, of zijn voorgesteld, des te
nader komen wij tot de ware kennis van het recht. Dit
zal hij waarnemen en bevatten, die hunne nugae, deliria,
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en loutere insomnia een weinig nauwkeurig overweegt."
En een weinig verder: »Dit axioma scheen aan de
doctoren zoo nieuw, ongeloofelijk en verdoemelijk, dat
zij zich niet schamen openlijk uit te spreken, dat wij
het valsche voor het ware, het onzekere voor het zekere
voorstellen. Onder hen allen is niemand, die mijn gevoelen
niet het meest verdoemelijk acht. Maar de billijke lezer
luistere naar ons, die, zoo als wij hopen, met korte en
waarschijnlijke redenen en argumenten geheel gegrond het
woord voeren." P. 163, 164: »De doctoren zijn geleid tot
deze valsche, ongerijmde en op geen recht steunende distinctiën , en loopen van dwaling tot dwaling, alleen gehaald
uit hunne fantaisie." P. 39, 48, 8 3 : »Hunne gevoelens zijn
loutere waanzinnigheden en droombeelden op valsche en
slinksche wijze verkregen. Zij hebben alzoo nooit iets bondigs gezegd." P. 168: sWare er ook maar één grein
verstand bij hen geweest, zij zouden de zaak begrepen
hebben." P. 190, 1 9 1 : »Wie zou geloofd hebben, dat
zoovele en groote doctoren in zulke verzinsels en ijdelheden
berust hebben, als het niet bleek uit de schriften, waardoor zij beroemd willen schijnen. Men moet zich verwonderen , dat zij zulke duidelijke dingen niet gezien hebben ,
en zoo al gezien, niet verstaan, als het niet zoo dikwijls
gebeurde." P. 36, 116: »Het verveelt hem, en hij schaamt
zich, wat zij schrijven, weer te geven, en zou het ook
niet gedaan hebben, als het niet was, om gezag en vertrouwen bij te zetten aan onze zoo nieuwe gevoelens, en
wij niet zouden schijnen de uitleggingen der doctoren niet
gelezen of verstaan te hebben, en hij in de rechten studeerende niet moest aanwijzen, hoe vol van groote dwalingen , onbezonnenheden en op weinig oordeel gegrond die
schriften waren." P. 180 : »De oorzaak van dit alles is

Wumkes.nl

MR. JOHANNES BASIUS.

217

hunne onachtzaamheid en traagheid, die zóó klaar uitkomt,
dat het wonder is, hoe zulk eene vrijheid in de wetsuitlegging geduld wordt. En hij zou er geene argumenten
meer bijvoegen, als er niet voldaan moest worden aan de
zucht van sommige kwaadwilligen en halstarrigen bij zoo
groote nieuwheid van zaken." P. 225: »Het gaat met
hen zoo ver, dat zij liever willen zwijgen en geene uitlegging aannemen, dan deze goed te keuren, waarvan zij de
juistheid zoo duidelijk inzagen. Met te verwonderen is dit,
omdat dit bewijs hunne als orakeltaal verkondigde verdichtsels omverwerpt." P. 9 1 , 184, 273: »Omdat alzoo het
geheele recht verward wordt, het gevoelen der doctoren
op geen recht steunt, en de waarheid zelf van het recht
tegenover de meening der doctoren staat, daarom moet ik
spreken."
Zijn dit zijne liefelijke oordeelvellingen over de doctoren
in het algemeen, sommige rechtsgeleerden noemt hij met
name. Yan Bartholus zegt hij, dat hij geheel achteloos is
en roekeloos, p. 167: van Jason, dat, al heeft hij den
wolf bij de ooren, hij van Scylla op Charibdis vervalt.
Ook zijn tijdgenoot Alciatus ontgaat zijne kastijding niet.
Hij spreekt reeds p. 3 : Alciatus leert wel iets anders, maar
wat hij te voorschijn brengt, toont zich niet als voorzichtiger of zekerder. Zijne gevoelens zijn nog erger. Al is
hij een groot rechtsgeleerde, hij durft hem toch tegenspreken.
P. 157, 158, 227, 105: Eene distinctie, door hem gemaakt, is verdacht, doodend en onwettig. Roekeloos berispt hij Justinianus, daarom moet zijn argument ons niet
bewegen. Zijn gevoelen is zoo buitensporig, dat wij dwaas
en bespottelijk zouden handelen, als wij hem nog langer
wederlegden. P. 170: Wat Alesander, Jason en Alciatus
hebben bijgebracht is onwaardig vermeld te worden, want
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noch Alciatus noch iemand anders heeft het doel en oogmerk van den wetgever verstaan.
Doch deze oordeelvellingen over vroegere en latere rechtsgeleerden zijn nog gematigd, hij het vonnis, dat hij over
den bekenden rechtsgeleerde Hotman heeft geveld. Waarom
hij tegen dezen juist zoo te velde trok, zegt hij zelf p.
259: Het is omdat deze de eer van den grooten Scaevola
te na kwam. Hotman's gevoelen is ongerijmd en in de
hoogste mate valsch, en hij heeft als een geheel onkundige
gesproken. Zijne dwaling is al te grof en te kras. P. 253,
254: Hotman heeft over eene wet en responsa van Scaevola
eene parafrase geschreven, waarin hij zoo onbeschaamd en
kwaadsprekend zich tegen dezen grooten rechtsgeleerde
heeft getoond, als een mensch van de uiterste vermetelheid
en roekeloosheid het slechts vermag. Hij bespot Scaevola;
maar Basius wil aan Hotman zeggen, dat hij zich zoo onbeschoft hier getoond heeft, dat hij niet enkel zijn doel
niet heeft bereikt, maar zelf schandelijk in de grondslagen
van het recht heeft misgetast. P. 254: Al wil hij hem datgene niet verwijten, wat hij van anderen overnam en daardoor dwaalde. Daarvan was hij de auteur niet. Toch
getuigt dit in ieder geval van een zwak oordeel, en anderen mogen oordeelen, in hoever dit in zoo grooten rechtsgeleerde verschoonlijk is, die zelf een Scaevola aantast.
Doch ook in volgende responsa zijn zulke ongerijmde uitleggingen , en toch spuwt hij in en door deze zijnen zwadder uit, onbeschaamd en hoogmoedig als hij is, over dezen
zoo hoogst voortreffelijken en scherpzinnigen rechtsgeleerde.
P. 257 : Voorwaar vreemd is het niet, dat zulke oordeelvellingen eene krachtige bestrijding en kastijding vonden.
Doch spreekt daaruit reeds eene groote mate van zelfverheffing , in de beslistheid en zekerheid, waarmede hij spreekt,
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openbaart zich evenzeer eene groote zelfvoldaanheid en zelftevredenheid, die den zelfstandigen onderzoeker moge kenmerken , maar toch in ieder geval veel te ver gaat. Zeker
blijkt uit elke bladzijde van zijn boek, dat hij veel gelezen had,
onderzocht, en daarover ernstig nagedacht. Doch hij is
zich van die vordering- wel bewust en laat er zich niet
weinig op voorstaan. P. 6 7 , 146: een billijk lezer zal
erkennen, dat hij, Basius, het gestelde het eerst heeft uitgevonden , al kan het later zeker meer worden beschaafd,
wat nu in het ruwe gezegd is, en onderwerpt het gaarne
aan beter en scherper oordeel. P. 89: Een gevoelen van
Papinianus en Ulpianus zal hij op nieuwe en bijzondere wijze
uitleggen, daar het tot hiertoe door niemand begrepen is.
P. 161 : Zijne uitlegging van eene constitutie van Justinianus, waarvan men stelde dat een responsum van Pomponius
er tegen streed, is de oplossing van dien schijnbaren strijd,
en deze is tegenover alle doctoren zeker en ontwijfelbaar
en daarom p. 1 7 1 , 254, 214 moet men zijne zoo hoogst
duidelijke redenen en bewijsvoeringen aannemen. P. 180,
259, 39: Zijne zaken zijn nieuw en hij legt steviger en
beter grondslagen voor het recht. Ze zijn hem als een
axioma zoo vast, al spreken alle doctoren het tegen. P.
285, 288: Al is het wonder dat zulke groote mannen zoodanige ongerijmdheden aan de nakomelingschap overleverden , hij zal iets beters voortbrengen. P. 8 1 , 274, 278,
184, 281, 265: Wat hij zegt is zoo klaar, dat zelfs een
eerstbeginnende de tegenwerpingen kan oplossen. Het is
de waarheid tegenover alle doctoren, de ware uitlegging,
wat ook anderen zeggen. Alle gevoelens der doctoren verwerpend, geeft hij de ware gesteldheid en beteekenis van
deze wet, het is de ipsa juris veritas. Want zijn begrip
is klaar, geheel aan het recht beantwoordend, met de
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woorden en den inhoud der wet overeenkomstig, en zonder
twijfel zal het der nakomelingschap beter behagen, dan ik
weet niet welke valsche twijfelingen en onzekere op geenerlei recht gegronde droomerijen. En om er de kroon op
te zetten spreekt hij p. 203: de in de rechten studeerende
jongeling moet het gevoelen van Basius diep in zijnen geest
drukken, omdat, al besteedde hij 300 jaren in het raadplegen van der doctoren boeken, hij niets daaraan gelijk en
zoo vast gegrond zou gevonden hebben.
Waarlijk het is niet te verwonderen, dat Neonebellus
hem met de bitterste scherpte over deze plaatsen uit zijn
boek heeft aangevallen. Want, zij het ook, dat zulke
toon in die dagen meer gebruikelijk was, toch toont zich
eene mate van zelfvoldaanheid en hooghouden van eigen
oordeel, die van verwaande laatdunkendheid niet ver verwijderd is. Wij merken echter onder al deze zelfverheffing en
zelfbewierrooldng met voldoening op, dat hij nooit de personen in hun zedelijk karakter aantast, maar altijd de zaken
in het oog houdt. Daarenboven geeft hij eere wien eere
toekomt. Meermalen toch zegt hij van Alciatus, dien hij
zoo streng berispte, p. 166: hij heeft het juist gezegd.
Wat hij tegen Jason beweert, is waar. Zijn gevoelen is
volkomen juist. P. 182, 483: Hij heeft het monsterachtig
gevoelen der geleerden ontdekt en p. 262: met Fulgosius
recht geantwoord en diens paradoxen bevestigd. Merkwaardig is hier eindelijk, hoe hij van en over Viglius spreekt.
Wel weerlegt hij eene zijner stellingen, p. 106—108, maar
zegt toch van hem: sYiglius Zuichemius Frisius heeft zich
in dezen tegen de doctoren verzet, en wij volgen zijn gevoelen." Hij is als verblijd zulk eenen medestander te
hebben.
Vraagt gij: waarom is er zoo breedvoerig over dit boek
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gesproken ? Wij antwoorden: omdat het zoo uitnemend
geschikt is dezen jeugdigen man ons te doen kennen in
de grondtrekken van zijn karakter. Dat het boek van
groote wetenschap en ernstige beoefening der rechtsgeleerdheid getuigt, leert ons elke bladzijde, Nog eens wij verdedigen den overmoed niet, die over de grootste geleerden
den staf breekt, noch dat zelfgevoel, stoffend op het nieuwe
van zijnen arbeid en de oorspronkelijkheid en waarheid
zijner inzichten. Al bleek liet ook, dat zijne opmerkingen
met de waarheid overeenstemden, dan was deze wijze van
spreken toch afkeuringswaardig. Vergeten wij daarbij echter
niet den grooten strijd dier dagen over het Romeinsche
recht, tusschen Cujacius, Alciatus en Hofman, waarin Cujacius, dien Basius merkwaardig genoeg nergens noemt,
schoon zijn tijdgenoot, zijne tegenstanders even ongenadig
aanvalt en uitmaakt, als wij het van Basius gezien hebben.
Voorts wijzen wij er op, dat hij een eervol getuigenis heeftals rechtsgeleerde bij de schrijvers van de geschiedenis van
het Romeinsche recht. Eindelijk merken wij op, dat hij
slechts handelt over enkele punten van het Romeinsche
recht, en overigens de geleerden intact laat, al maakt hij
in jeugdigen overmoed zijne berisping veel te algemeen.
Doch vooral wat zijn karakter betreft, leeren wij hem
daaruit uitnemend kennen. Zijne gebreken zijn als het
ware de overmaat zijner goede hoedanigheden. Hij is een
ronde Fries, die het juist zoo zegt, als het hem op het
hart ligt. Geveinsdheid en achterdocht zijn hem geheel
vreemd. Van vurigen en ondernemenden geest, eergierig
en naar hooger standpunt strevend, is hij een eerste beminnaar der vrijheid. Door geen gezag van geleerdheid of
wetenschap, laat hij zich binden. Als echt kind der Hervorming, gaat hij bij zijne studie tot de bronnen des Ro15
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meinschen rechts, ontvouwt rondborstig zijn gevoelen en
weet zich onafhankelijk van alle traditie. En al valt hij
velen aan, hij weet toch te waardeeren, wie zich dat
waardig toont, zoo als we zagen in zijnen lof van Yiglius.
Hij gaat zonder om te zien zelfstandig zijnen weg en treedt
zijne nieuwe loopbaan in. Onze verwachting is zeker niet
ongegrond, dat diezelfde hoedanigheden zich bij hem als
man in de maatschappij verkeerend toonen zullen.

III.
In de derde plaats beschouwen wij Basius in zijn kort
verblijf te Leeuwarden en zijne ballingschap van wege de
Spaansche tyrannie. Wij zien hem dus optreden in de
maatschappij en met goede verwachting volgen wij hem
daarin gaarne.
Na zijne promotie tot licentiaat in de rechten schijnt hij
nog eenigen tijd in Frankrijk vertoefd te hebben. Althans
zoo wij Suffridus Petri mogen gelooven, die ons mededeelt:
» Deinde Lovaniam et postea in Gralliam se contulit et jurisprudentiae lauream conseoutus, legendo , disputando, docendo, commentando existimationem egregiam sibi comparavit." 1) Toch schijnt de liefde tot zijn vaderland en zijne
vaderstad diep in zijn gemoed te zijn gegrift geweest. Althans dezelfde vervolgt: Qua suffragante, quamquam extra
patriam saepius provincias haudquaquam poenitendas consequi potuisset, in patria tamen suis adesse maluit. 2) Waar
en welke betrekkingen hem werden aangeboden staat ons
niet opgeteekend, toch blijkt er uit dat hij als een ijverig,
1) Suffr. Petri, De script. Fris., p. 236 sq.
2) Suflr, Petri, 1.1.
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werkzaam en bekwaam jurist bekend was, waardoor liet
buitenland hem gaarne voor zich had willen behouden.
Toch dreef de liefde tot vaderland en vaderstad bij hem
boven, vooral omdat hij in Leeuwarden zijne vrienden en
betrekkingen weder vond. Misschien leefden zijne ouders
toen nog, en kon hij hen door zijne tegenwoordigheid en
vermaardheid als jurist verblijden. Doch hoe dit zij te
Leeuwarden gekomen snomen cuiïae Supremae dedit, et
in matriculam advocatorum receptus est, ubi etiam civilibus
causis excitandis laudem industiïae non vulgarem consecutus est." 1) Basius is dus met grooten ijver en vrucht
te Leeuwarden werkzaam geweest. Bijzonderheden kunnen
we echter daarvan niet vermelden. De lijst der advocaten
bij het Hof van Friesland van die dagen is verloren, gelijk ook het register der zaken en uitspraken van dit Hof.
"Ware het nu een vreedzame tijd geweest en gebleven, hij
zou wellicht als bekwaam advocaat geschitterd hebben, en
zijne vaderstad met zijne talenten gediend. Doch een geheel andere loop heeft zijn leven gehad, gelijk we zien
zullen.
In welk jaar hij in Leeuwarden is teruggekeerd is onzeker. Staat liet vast, dat hij in December 1561 tot licentiaat
in de rechten is bevorderd, en heeft hij zich nog langeren
tijd buitenslands opgehouden met allerlei zaken, om zicli
als bekwaam jurist bekend te maken; er moest natuurlijk
eenigen tijd verloopen, om alzoo eenigen naam te verkrijgen, zoodat hem niet te verwerpene eervolle betrekkingen
werden aangeboden. Daar mede is zeker een groot deel
van 1562, misschien wel het geheele jaar, verloopen. We
kunnen alzoo de niet ongegronde gissing wagen, dat hij
1) Suffr. Petri 1.1, Paquot, Memoires XII, p. 236 sq., heeft eenvoudig dit bericht vertaald.
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ia het begin of den loop van 1563 zich te Leeuwarden
vestigde. Jammer slechts dat het getuigenis van Suffridus
Petri zoo kort en algemeen is. Hij besluit met juistheid
zijne berichten over Basius, al is zijne mededeeling over
het Secretariaat van Delft, als door Basius bekleed, zonder
grond, met deze woorden »hactenus ibi ni fallor egit." De
voorrede van zijn geschrift de script. Fris. is toch geschreven, Colon. 21 Aug. 1593; en Basius stierf in 1596.
Suffr. Petri kon dus als tijdgenoot getuigen, en is de
eenige, die als zoodanig zijne levensbeschrijving geeft. Te
meer is het dus te bejammeren , dat hij zoo in het algemeen blijft en ten slotte zoo incorrect schrijft.
Slechts korte jaren mocht hij zich in een rustig en werkzaam leven verblijden. De strijd voor en tegen de hervorming toonde zich ook te Leeuwarden. Het spreekt van
zelf, dat deze krachtige, vurige, vrijheidminnende, van
alle dwingende autoriteit afkeerige jeugdige man geen ledig
aanschouwer van die bewegingen zijn kon. Dat hij er zich
werkelijk in gemengd heeft kan door feiten daaromtrent
niet worden aangewezen. Doch het gevolg leerde het. Toen
in 1566 de hervorming voor een oogenblik zegevierde,
duurde deze zegepraal slechts kort. Reeds in Januari 1567
moest de stad zich aan den Stadhouder, den Graaf van
Aremberg, onderwerpen en werden de predikanten en hunne
voornaamste medehelpers ôf gebannen of begaven zich in
vrijwillige ballingschap. Toen nu de Hertog van Alva met
eene Spaansche legermacht, als Gouverneur der Nederlanden van wege Philips I I , herwaarts overkwam en den
raad van beroerte instelde, begrepen velen, die zich verdacht gevoelden, dat de vlucht geraden was, en onder deze
zeker onze Basius. Suffr. Petri drukt dit verband tusschen
Basius verlaten van Leeuwarden en de godsdienstige be-
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weging kort uit, als hij zegt: »In grassentibus tandem
saoris per Belgiam faotionibus, relictâ patria, Delphis in
Hollandia profectus est." Is dit laatste reeds min nauwkeurig, wat hij er bij voegt is geheel onjuist: »ubi ductâ
uxore civitati a Secretis constitutus est." 1) Al is het
ook waar, dat hij in veel later jaren te Delft gehuwd is,
Secretaris dier stad en harer regeering is hij zeker niet geweest.
Vreemd is het, dat zijne biografen bijna allen hem uit
Leeuwarden aanstonds naar Delft laten vertrekken en niets
schijnen te weten van zijne ballingschap en werkzaamheid
in den strijd tegen Spanje. Waarschijnlijk hebben zij het
bericht van Suffr. Petri eenvoudig overgenomen. Zeggen
sommigen in het algemeen, dat hij derwaarts ging, zonder
eenige reden op te geven, anderen noemen zijne geleerdheid en bekwaamheid, die hem door die van Delft deden
begeeren, weder anderen, als Suffr. Petri, noemen de
godsdienstgeschillen als de oorzaak. Wie van hen eenjaartal bepalen, noemen 1569.
Wij moeten stellen, dat Basius Leeuwarden in het laatst
van 1567 of zeer in het begin van 1568 verliet. Later
kan dit niet geweest zijn, daar hij reeds in Maart 1568
te Kleef of Xanten was, gelijk ons later blijken zal. Had
hij zich nu uit Leeuivarden naar Delft begeven, dan zou
hij daar maar zeer kort geweest zijn, en dat Secretariaat
slechts zeer kort hebben waargenomen. Doch het geheele
verblijf te Delft in dien tijd en het Secretariaat te dier stede
komt mij voor tot de legende te behooren. Immers aldaar is
van deze dingen niets bekend. Eene correspondentie door mij
te dezer zake gevoerd met nu wijlen den Heer Soutendam,
Secretaris en Archivaris dier stad, leerde mij dit tenklaar1) Suffr. Petri 1.1.
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ste. 1) Deze, die mij met de meeste welwillendheid ten
dienste stond, verklaarde mij, dat in de archieven van
Delft Basius hem nooit is ontmoet. Ware hij werkelijk
aldaar Secretaris geweest en had hij die betrekking tot aan
zijnen dood toe, dat is bijna 30 jaren, bekleed, dan is het
haast ondenkbaar, dat zijn naam nergens aldaar zou voorkomen in notulen, memoriën en andere stukken, vooral
bij zulken bedrij vigen en werkzamen man als onze Basius.
Zoo lang dus hiervan niets met zekerheid blijkt, houd
ik dit geheele verhaal van zijn verblijf te Delft reeds in
1569 en van zijn Secretariaat aldaar voor zeer problematisch , al verhalen liet ook bijna al zijn biografen. De reden
van deze algemeene dwaling zal wel wezen, dat Basius
raad is geweest van Prins Wilîem, en als zoodanig een
zijner Secretarissen, als hoedanig hij later te Delft woonde.
Voorbijgaande al wat er lag tusschen zijn vertrek uit
Leeuwarden en zijne komst te Delft met Prins Willem heeft
men dit Secretariaat met dat der stad Delft verward. Een
zelf 2) zegt er van dat hij, Secretaris van Delft zijnde,
aldaar met den Prins bekend werd, die eerst in 4572 zijn
gewoon verblijf te Delft vestigde, geheel voorbij ziende,
dat, volgens de geschiedenis, hij reeds veel vroeger met
den Prins bekend was, Die verwarring van de eene bediening met de andere eens begaan zijnde door eenen enkele, die de ware toedracht der gebeurtenissen voorbijzag
of niet kende, is later algemeen geworden, omdat de biografen weer elkander afschrijven. Deze zoo voor de hand
liggende oplossing dank ik aan den emer.-Prof. Joh. de
Wal, thans te Deventer woonachtig, die, met zijne bekende
1) Met leedwezen las ik toch in de dagbladen, dat deze even geleerde,
als ijverige en dienstvaardige man, onlangs is overleden,
2) Kobus en de Rivecourt, Bekn. Bioar. Handwoordenboek van Nederland I, p. 102.
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welwillendheid mij velerlei aanwijzingen te dezer zake heeft
gedaan. Ten overvloede heb ik mij nog vervoegd bij het
Rijksarchief. De Heer Tydeman, aan de Koninklijke Bibliotheek geattacheerd, deed met de meeste bereidwilligheid
nasporingen voor mij, in de stukken uit het oud Delftsoh
archief, indertijd tot het Rijksarchief overgegaan. Doch
ook daar was niets te dezer zake te vinden.
Alzoo deze legende op hare plaats latende, stellen we
ons den loop der zaak, sints Basius' vertrek uit Leeuwarden , uit authentieke bescheiden, aldus voor. Waarschijnlijk is hij uit Leeuwarden, gelijk zoovele voortvluchtigen,
vertrokken naar Embden in Oostfriesland en of rechtstreeks
uit Friesland of uit Embden naar Kleefsland, waar eveneens vele ballingen vertoefden. Al leest men ook zijnen
naam niet in Marcus' Sententiën van den raad van beroerte,
zeker is het dat hij, de bekende, vurige, jeugdige ijveraar,
zich verdacht gevoelde, en daarom de ballingschap verkoos
boven het uitzicht gevangen genomen te worden, en, voor
den raad van beroerte gebracht, zijn leven misschien te
verliezen. Genoeg wij vinden hem in 1567 reeds, gelijk
wij boven met een woord aanvoerden, te Kleef of Xanten,
waar hij Coornhert, aldaar toevende, bezocht, in welk jaar
de samenspraak over de droefheid, boven vermeld, is vervaardigd. Spoedig daarna vinden we hem reeds in den
dienst en een ijverig medehelper van Prins Willem. Te
verwachten was het, dat hij er naar streefde zijn vaderland
op eene of andere wijze te dienen. Immers een man als
hij, zoo vrijheidlievend, eerzuchtig, vol ondernemingsgeest
en werkkracht, kon in die fel bewogene dagen geen lijdelijk aanschouwer der gebeurtenissen zijn; daartoe ook was
hij te zeer met jeugdig vuur bezield. Terecht dan greep
hij de gelegenheid aan met den grooten leider en aanvoerder
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van de beweging tegen Spanje bekend te worden en met
dezen in aanraking te komen. Wie hem daartoe geholpen
heeft is onzeker. Het liefst zouden we daarbij aan Coornhert denken, zijn vroegeren leerling en hoogachtenden vriend,
die zelf in zoo groote achting bij den Prins stond, en bij
dezen grooten invloed had. Toch is dit wel niet waarschijnlijk. Immers Coornhert zelf schrijft in zijne memoriën,
ons medegedeeld door zijnen levensbeschrijver Boomgaart
in het leven van Coornhert, vóór de door Boomgaart in
folio uitgegeven werken van Coornhert geplaatst. »Den 6
Juni 1570 sprak ik 's morgens met Jonker Sonoij, die
onder anderen comende te spreken van B. heb ik geseijdt,
dat hij mijn H. de Prince wel mochtte van mijnent wege
adverteren, dat B. al over drie jaren aan mij versochte
of opwierp, om aan Sijn. Exce. gherecomendeert te sijn 1)
oft in kennis te comen, 't welck ick (om syn jonckheydt
wille) niet en wilde doen. Idem dat ick daernaer tot Eindden B. hoorde vertellen, de aenslaghen van Zijne Excc.
opte Nederlanden, daerin hij B. mede syne opinie hadde
gegheven, die (niettegenstaande hij singulier was) ghevolght
werde, soo hij seijde, 't welck mij verschrickte. Sodat ick
B. vraeghde, oft hij wel met een schip naar Spangiën
soude durven varen op sijn verstandt van stueren. Hij
seijde , neen, soo verwondert mij, dat, u verstandt van
crijghshandel, niet minder cleijn als van stueren wesende,
betrout wist, niet alleen bij u selven, maer oock enz. En
seijde voort tot Sonoij, dat hij sijn Exc. (quaem het te passé)
wel uijt mijnen monde mochte voorhouden, oft oock gheraden ware B. zoo diep in de gheheijmenisse sijnder Exc.
1) Een klaar bewijs dat Basius reeds in 156/, zooals wij boven
zeiden bij Coornhert was, en wel bepaald om diens invloed, ten
zijnen behoeve, bij den Prins te gebruiken.
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aenslaghen ende saecken te laten, ghemerckt B. jonck,
van geen naemachtighe ouders, ende van gheen goeden
is, ende daarthegen des Albaners wilde practijcken behendigh ende menigvuldich sijn. lek kende in B. groote eergierigheijdt (die gheerne schandelijcke wereken doet vlieden)
groote neerstigheijdt, gheleertheijdt ende verstandigheijdt;
maer hadde daerbeneven al bevonden tot mijwaerts anders dan 't behoorde; doch ick spraek niet uijt hate, want
ick (Godt is mijn ghetuighe) hem soude dienst doen, daer
hij het noodt hadde; noch ick begheerde hem niet uijt te
stooten, om selven onderwint te comen, want ick wel verstae mijne ongheleertheijdt ende onbequaemheijdt enz., ick
spraek alle dit alleen ten goede van 't gliemeenbest en
Sijn Exc., biedende Jhr. Sonoij hiervan mijn handt te
geven, en het voorsz. te staen en te verantwoorden, maer
hij vernoeghde sich met mijn woordt." 1)
Al gebruikt hier Coornhert alleen de letter B., duidelijk
is dit niemand anders dan onze Basius, blijkens de karaktertrekken hier beschreven en den toon, waarin Coornhert
over hem spreekt. Deze toch is hoogwaardeerend, en doet
zien tot welk eene ontwikkeling deze jeugdige mensch reeds
gekomen was. Maar tegelijk wordt voorzichtigheid aangeraden. Hij was jong, eergierig, reeds vroeg waren hem
belangrijke betrekkingen aangeboden, een groot zelfgevoel
was bij hem niet te miskennen, die hem op stouten toon
en minder bedachtzame wijze te Embden over 's Prinsen
plannen deed spreken. Zoo licht kon 's vijands sirenenzang
hem verleiden, vooral als hij niet genoeg in waardigheid
steeg, en men gehoor weigerde aan zijne plannen. Zeker
waren deze stout en krachtig, maar konden onbezonnen
1) Boomgaart, leven van Coornhert, voor de uitgaaf van diens werken, deel 1, fol. 15.
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schijnen aan den meer bejaarden, zoo groote ervaring hebbenden Ooornhert, grootsch voor de verbeelding, maar in
de werkelijkheid onuitvoerbaar. Bij grievende teleurstelling
en achteruitzetting, kon hier wel de vaderlandsliefde onderdoen voor den prikkel der eerzucht, door den vijand zoo
licht te bevredigen. Is het wonder, dat de bedachtzame
grijze, den jongen vriend beter kennende dan de Prins,
bedachtzaamheid aanraadde? Ontstemd als Basius tegen
Coornhert was, als die hem niet wilde aanbevelen, was
zijn toon tegenover dezen licht minachtender geweest, dan
behoorde, gemengd met eenigen trots, dat hij , niettegenstaande Ooornhert's weigering, toch bij den Prins bekend
was en diens geheimste aanslagen kende, tot welker uitvoering hij krachtig medewerkte. Voeg hierbij dat Coornhert zeker ontevreden was over Basius' ietwat overmoedige
houding, en, als ouder dan deze en van voel rijper ervaring , in deze dagen van groote gespannenheid misschien
al te voorzichtig was. Opmerkelijk blijft het altijd, dat
in Coornhert's zoo talrijke werken verder geen het minste
spoor meer voorkomt van de vroegere vriendschappelijke
betrekking dezer mannen, ja zelfs Basius' naam niet eens
genoemd wordt. Te opmerkelijker is dit, omdat Basius
later jarenlang te Delft woonde en eene gewichtige bediening bekleedde, juist in die dagen, dat Coornhert daar
dikwijls vertoefde, vooral bij zijnen twist met de. Delftsche
predikanten.
Hoe dit zij, Coornhert heeft gewis
Prins aanbevolen, en is deze met hem
aanraking gekomen. Coornhert's raad
werkt. Tegenover deze's weigering,
schielijk daarna, blijkens Coornhert's
woorden, voor den Prins werkzaam en
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durend blijven gebruiken. Hij was een te goed menschenkenner, om niet te weten, met wien hij te doen had. Hij
doorzag Basius reeds in zijnen ijver, voortvarendheid, moed
en helder inzicht. In die dagen van groote beroering en
moeielijkheid, had hij juist zulk een man noodig, en ging
dus, niettegenstaande Coornhert's raad, voort Basius te
gebruiken in al zulke ondernemingen, waarvoor hij hem
geschikt oordeelde, en een kloek man vereischte was.
Bovendien was de Prins zelf veel te bedachtzaam, om gewaagde en onbezonnene ondernemingen te beginnen , en aan
den raad daartoe het oor te leenen.
Al is ons nu de wijze waarop onbekend, Basius kwam
al spoedig in 's Prinsen dienst, en wist diens vertrouwen
te winnen en te behouden. Dit leeren ons twee geloofsbrieven des Prinsen, uytgegheven op onsen huse Dijllenbergt. 1)
In de eerste van 25 Maart 1568 zegt de Prins: »alsoo
wij als Vasal en medegouverneur in de Majs Nederlanden,
an ytlijcke landen, steden, dorpen , vlecken, gemeenten
ende personen affgevaerdicht hebben der Johannes Basius,
om van hun elx na sijn gelegentheijt te requireren en van
onsentwege versoucken hulp ende bijstandt tot vorderinghe
ende executie van den ghemeenen saecke, de glorij Goods
en 't landts welvaren tot diensten van Ccko M' betreffende,
breeder in seeckere onse opene versegelden brijeve, den
selven van dato den 27ste Martii gepasseert, verhaalt, soo
ist dat wij Wilhelm, door de ghenade Goods Printse van
Orangiën enz. mits desen certifieren, dat wij den selven
Johannem Basium last ende bevel gegeven hebben ende
gheven specialijcken mits desen, an een ijgelijck persoon
ofte gemeente, sijnder guedt beduncken en de beste weten1) Zie Groen, Archives, Ie serie, Torn. III, p. 196 en verv.
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schip daer thoe bequaeme, te versoucken om hulp ende
assistentie te doen op seeokere geprefigeerde tijde, om tot
executie deses handeling inne te nemen ende verseeckert
te worden ende te blijven tot diensten van de M' van den
stede Amsterdam, Enckhuijsen en de andere steden, sloten,
tot dese saacke vorderlijcken in andere ofte deselve landen
gelegen, 't sij in wat manijre sulx alderbequaemst en de
secretelij eken soude moghen geschien, en de dijtselve oock
met denghenen te delibereren, dien hij Basius het verstandichst ende seoreets achten sall moeghen ende deur all
zulcken de saacken te laten doen ende benaarstighen na
de gelegenheijt des tijdts en de plaatse" enz. Voorts bevat
die brief beloften van hulp in krijgsmacht, die men in 't
geheim zou binnenlaten, bepalingen omtrent het ontzien
van de R.-Catholieken, behalve de hoofden en auteurs der
vijanden, hoe de regeering in te richten, de Gereformeerde
religie te bezorgen enz., hij zelf zal met een leger den
vijand aanvallen. De krijgslieden moeten aan hunnen eed
gedachtig zijn, den inwoners geen overlast aandoen, en
willen de Papisten, behalve de vijandelijke hoofden, mede
voor de vrijheid strijden, om beide religiön bijstand te verleenen, zoo zal men hunne religie vrij laten even als de
Gereformeerden.
Uit dezen meer bijzonderen lastbrief voor Basius zelf
blijkt 's Prinsen reecis ver gevorderd plan, om een leger te
verzamelen en in de Nederlanden te vallen, wat ook later,
helaas! zonder den gewenschten uitslag, is geschied. Hij
deelt dat mede, om de Noordhollandsehe steden aan te
sporen zijne zijde te kiezen, wat te lichter geschieden kon,
daar Alva zijn leger tegen hem zou noodig hebben, en althans het vreemde krijgsvolk van de hand was. Voorts
kon het dienen om zijnen inval in de Nederlanden te be-
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gunstigen, daar de afval der ïSToordhollandsche steden vooral
den vijand moest ontrusten en zijne macht verdeelen. De
geest van den Prins spreekt er voorts uit van verdraagzaamheid en liefde, de beide religiën kunnen nevens elkander bestaan, zoo slechts beide voor de vrijheid streden.
Daarom moest men den R.-Catholieken geenen overlast
doen, wanneer ook deze voor de vrijheid strijdend de vrijheid der Gereformeerden eerbiedigden. Was dit uit een
staatkundig oogpunt goed gezien, om het nog zoo groote
aantal R.-Catholieken en om den vijand dien machtigen
steun te onttrekken, toch mogen wij er ook den geest in
opmerken van hem, die boven de geloofsverdceldheid zich
verhief en, niettegenstaande den bitteren en uitsluitenden
geest der Calvinisten, toch verdraagzaamheid aanbeval, en
het samenleven der beide godsdienstpartijen mogelijk achtte.
In de tweede van 27 Maart 1568 werkt de Prins breeder uit, wat hem bewoog zulke mannen te zenden en zulke
aanslagen te doen. »Iiet beste voor S. Mtr. heil is eene
rechtvaardige regeering en de vrije uitoefeningen der religie.
Men ziet nu echter het tegengestelde. Er is vreemde tyrannie en conscientiedwang, wordende de op vrijheid van
godsdienst staande wreedelijk vervolgd, gemarteld en gedood naar willekeur. Dat alles wekt wrevel en haat
tegen Z. M'. en leidt tot opstand. Daarom wil de Prins
al de verdrukten helpen. »Daeromme versoucken wij Wilhelm Printse van Orangiën enz. als voren, dat een ijgelijok
landt, stadt, dorp , vleck, gemeente ende personen, dije
dese onse opene ghesegelde ende verteekende brijve deur
Johannem Basium getoont ofte voorgelesen sal worden, ofte
dije eenichsins deser onser intentie andersins cunscip ende
onderricht sullen hebben, dat dije eendrachtelijcken met ons,
deur de ghenade Goods dese saacke willen aanvaarden
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helpen exequeren ende alle bijstandt hen nioigelijcken ons
thooschicken ende bewijsen, elck in 't gheen hen van
onsertweghe door den voorsz. Basius ofte sijnc gesubstitueerden voorgehouden sal worden" enz. De Prins belooft
verder al het mogelijke te zullen doen en wil daarvoor
goed en bloed opzetten.
Is deze de meer openbare lastbrief, dien Basius toonen,
voorlezen en op allerlei wijze mededeelen kon, ook door
van zijnentwege gesubstitueerden, we zien er uit welk een
uitgebreide macht Basius ontving. Door wie dan ook aan
den Prins aanbevolen, achten wij het hoogstwaarschijnlijk,
al wordt het niet uitdrukkelijk gezegd, dat de Prins den
28-jarige naar onze gissing zelf heeft gezien en gesproken.
Het ware anders onbegrijpelijk aan eenen hem van aangezicht onbekenden nog zoo jeugdigen man zulke uitgebreide,
bijna onbepaalde volmacht te geven. Daar deze pogingen
tot geen resultaat hebben geleid in dat jaar, kunnen wij
niet in bijzonderheden opgeven, wat Basius gedaan heeft,
om aan den opgedragen last te voldoen. Toch kunnen
we wel aannemen dat zulk een werkzaam, ijverig en moedig man, niet rustig en ledig zich neergezet zal hebben.
Zeker reisde hij her- en derwaarts en knoopte allerlei verbindtenissen aan. Nu hebben deze toen wel tot niets geleid ; maar later misten zij toch hare vruchten niet, gelijk
de spoedige overgang der Noordhollandsche steden Hoorn
en Enkhuizen b. v. in het jaar van de omwending der
dingen in 1572 tot de zijde des Prinsen ons leert. Wij
zien immers, dat hij van elke gelegenheid gebruik maakte
om in dit jaar aan den hem opgedragen last te voldoen.
Toen toch Graaf Lodewijk van Nassau pogingen aanwendde,
om een leger te verzamelen en daarmede in het noorden
van ons land eenen inval te doen, had hij aan geweren
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gebrek. Nu bericht ons Hooft 1) »de Doctoor Johan Basius en Reinder Kant vonden raad, om 1300 roers, gekocht door Jhr. Dirck Sonoij tot Wesel, en van daar
eensdeels tot Breinen, eensdeels tot Koesvelt gekomen, in
het leger te bestellen." Voorwaar wel een krachtige steun
voor Graaf Lodewrjk. Ook iets later in dat jaar vond hij
gelegenheid in 's Prinsen belang bezig te zijn. Volgens een
brief van 1 Augustus 4568 bevond hij zich toen bij den
Graaf van Hoogstraten, die in de omstreken van Keulen
een gedeelte van het leger verzamelde en oefende, waarmede de Prins, een weinig later in dat jaar, zijnen bekenden wel vruchteloozen, maar niet onroemrijken tocht in de
zuidelijke Nederlanden volbracht. Hoogstraten schrijft toch
in dien brief uit Keulen aan den Prins: »Jehan Base fora
son extreme sur ce qui vous luij avez commandé." Wat dit
geweest zij is onbekend; maar zeker zal het met de verzameling en het oefenen van dat leger in verband hebben
gestaan, hetzij om gelden te verzamelen ten behoeve van
de betaling der soldij, hetzij om ammunitie en geweer te
verschaffen, waartoe hij, gelijk wij boven ten opzichte van
Graaf Lodewijk zagen, overleg en geschiktheid bezat. Hoogstraten toch prijst zijnen ijver, en te opmerkelijker is dit,
omdat die zoo getrouwe medestander van Oranje in dezen
zelfden brief zich beklaagt over de lauwheid van den Graaf
van den Berg, die kort daarna weder 's Konings zijde koos,
en van den Heer de Rumen. 2)
"Was het eerste jaar zijne medewerking met den Prins
reeds eene krachtige, niet minder toonde het jaar 1569
welk een ijverig dienaar des Prinsen hij zich betoonde.
Tot hiertoe waren de Watergeuzen, hetzij ieder op zich
1) Nederl. Hist., fol. Amstd. en Leiden 1703, deel I, B. 5, p. 179.
2) Groen, Archives, Sev. III, p. 281.
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zelf of in vereenigïüg van sommigen met elkander, gewoon
zonder onderscheid vrienden, onzijdigen of vijanden te plunderen en hen te berooven. Zij toonden alzoo geheel aan
orde en tucht ontwend te zijn, en al was ook hunne vaderlandsliefde niet te betwijfelen, geheel bandeloos leefden
zij daarheen. We behoeven ons over die ruwheid, al te
vaak in wreedheid ontaardend, niet te verwonderen. Was
er in het algemeen uit het middcneeuwsche tijdperk nog
zoo veel ruws overgebleven, vaak slechts door het vernis
van eene zekere beschaving bedekt, bij die algemeene
oorzaak kwam deze bijzondere, uit de tegenwoordige
tijdsomstandigheden ontleend. Zij hadden de woede van
het Spaansch geweld moeten ontvluchten, hunne bezittingen en goederen waren verbeurd verklaard, vaak
hunne vrienden en betrekkingen door het zwaard des
beuls gevallen, terwijl zij zelf, als zij ooit in 's vijands
handen vielen, geen beter lot hadden te wachten. Zij
wisten hoe fel de vervolging was, galg en brandstapel
hunne landzaten bij duizenden deed sneven. Is het wonder , dat hunne woede en wraakzucht werd opgewekt,
en zij den vijand op allerlei wijze zochten afbreuk te doen?
En als iemand van dezen in hunne handen viel, zij het
recht der wedervergelding vaak op de wreedste wijs oefenden? Voorts, zij hadden alles verloren. Zij moesten zich
zelf en hunne schepelingen onderhouden, mede eene verzameling van allen, die de maatschappij uitstootte, hetzij om
hunne misdaden, hetzij om hun geloof en vrijheidszin. Zoo
werd allengs alles van hunne gading en was het niet de vraag,
is het een vijand, maar is er buit te behalen ? Van daar
hun berooven van elk schip, dat zij ontmoetten, hunne
plundering aan de stranden langs Noord- en Zuiderzee, van
Prankrijks stranden af tot Bremen en Hamburg toe. Laat
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zich alzoo hunne handelwijze verklaren, toch bleef die a-fkeurings- en beklagenswaardig. Het werd meer dan tijd
eene poging te wagen in dezen toestand verbetering te brengen. De Prins, ziende hoe de Watergeuzen door hunne
bandelooze handelingen de zaak des Vaderlands benadeelden en in kwaden reuk brachten, trachtte daarom in deze
wanorde eenige orde te brengen en, zoo mogelijk, eene
geregelde organisatie onder hen te doen stand grijpen. Hij
had daartoe reeds Adriaan de Berghes, heer van Dolhain
tot zijnen stedehouder en admiraal aangesteld, met verscheidene hopluiden onder zijn bevel staande, en dezen met
de noodige lastgeving en instructie voorzien, waarin hij
uitdrukkelijk verbood, de onderzaten van het Roomsehe
en Fransche rijk, die van Engeland, Denemarken, Zweden
oft eenige anderen den Woorde Gods en zijne doorluehtigheid toegedaan lastig te vallen of te beschadigen. Ware
nu Dolhain de man geweest, om zulken ruwen hoop met
verstand te leiden, met beleid te werk te gaan en alzoo
geregelde ondernemingen te beproeven, dan ware aan 's Prinsen wensch voldaan geweest. Maar Dolhain was wel een
dapper en moedig krijgsman, die het gevaar niet vreesde,
toch ontbraken hem de hoedanigheden, die als bevelhebher , vooral over zulke benden, noodig zijn. 's Prinsen
instructie baatte niets. De Watergeuzen met hunnen admiraal aan het hoofd gingen in hunne roekeloosheid voort.
Om in deze ongeregeldheden zooveel mogelijk te voorzien,
gebruikte de Prins tot zijnen raad en commissaris Mr. Johan
Basius. Hij schreef dezen (Basius bevond zich wellicht te
Embden of anders in Kleefsland) hoe, door vertrouwde
vrienden hem was voorgekomen, wat klachten ten aanstaanden Bijksdage over 't berooven van 's Rijks onderdanen
zouden worden ingebracht, en beval hem de waarheid daaraf
16
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uit te vorschen en schriftelijk over te zenden. Om het aanzien van zijnen raad te verhoogen en zijn vermogen, om aan
den last, hem opgedragen, te voldoen, gaf de Prins hern
alle volmacht, om bestellingen uit te geven, en verzaakte
al degenen, die door Dolhain of een der zijnen mochten worden verleend. Ofschoon Basius den admiraal Dolhain ernstig en herhaald over deze dingen sprak, het baatte niets.
Dolhain zeide, dat hij zich om niemand bekreunde, al kwam
ook de Prins zelf. In een uitvoerig schrijven aan zijn
broeder Johan van Nassau uit Arnstadt van 15 Maart 1570 ,
komt de Prins op de excessen der Watergeuzen. 1) Twee
dagen te voren, 13 Maart, heeft hij een pakket brieven
ontvangen, waaronder van Dolhain en Basius. Kort voor
hunne aankomst in die oorden (Embden) zijn zijne schepen
naar Engeland vertrokken. Maar even voor het in zee
steken hadden de Watergeuzen aan den mond der Eems,
door hunne achteloosheid en dronkenschap, hun admiraalschip en drie andere groote schepen verloren. Dolhain
schreef hem dit zelf; maar bekommerde zich weinig hierom,
omdat de artillerie en andere ammunitie zou gered zijn.
Niettegenstaande den .nood zijner schepen bleef Dolhain te
Embden, en wat aansporingen Basius en anderen ook
deden, hij heeft het platweg geweigerd, en zou het niet
doen, al beval de Prins het zelf. Een en ander heeft
Basius hem uitvoerig gemeld, die hem in het breede schreef
over het tusschen hem en Dolhain voorgevallene, doch
dezen niet heeft kunnen bewegen rekenschap te doen van de
door hem als buit ontvangene gelden. Deze zou dit echter
doen bij zijne komst te Keulen. Doch de Prins meende,
dat het beste zou zijn, hem naar Uilenburg te ontbieden,

1) Groen v. Prinst., Archives, Ser. I I I , p. 363.
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om zich bij hem te verantwoorden, daar hij toch niet naaide schepen wilde. Dit is ook uitgevoerd. Dolhain is te
Dillenburg gekomen, maar werd er in arrest gehouden,
om zijne voortdurende weigering van rekenschap. Daaruit,
onder voorgeven van ziekte ontslagen, begeeft hij zich naar
Engeland, doch wordt ook daar vastgehouden, zeker om
zijne geweldenarijen tegen Engelschen en hunne schepen
gepleegd. Daarom zond de Prins Basius naar Engeland,
om met Dolhain te onderhandelen, die inmiddels door den
Prins, als zijn Stedehouder en Admiraal, was ontslagen.
Het gelukte aan Basius' overredingskracht eene overeenkomst met Dolhain te sluiten tot genoegen des Prinsen,
op deze voorwaarde, dat, al was hij geen admiraal meer,
hij toch het bevel mocht voeren over twee of drie schepen,
als hij in Engeland zou ontslagen zijn. 1) Dolhain is, niettegenstaande dit ontslag, voor hem als edelman toch grievend , al had hij het dubbel verdiend, toch aan den Prins
en de vaderlandsche zaak getrouw gebleven. Hij was een
dapper en moedig krijgsman, maar geheel ongeschikt als
bevelhebber.
Nog eene andere taak kreeg Basius in dit jaar. Wat den
Prins in zijne ondernemingen steeds belemmerde was geldgebrek. Al had hij al het zijne er reeds aan opgeofferd,
voor zulke groote ondernemingen, als de zijne, was veel
geld noodig en het zijne ongenoegzaam en grootendeels opgebruikt. Daarom wenschte hij gelden te collecteren bij
de uitgewekene Nederlanders in Engeland, de landen van
Kleef, Embden, Hamburg, Breinen en elders. »Om dese
sake te beter te vorderen, so passaerde hij vele blanken,
die hij leverde aan Joh. Basius, Reinier Cant en anderen,
die in absentie van den Prince, ter plaetse sij luiden waren,
1) Bor., 1ste d., B. V, p, 289 sq. en Hooft, boek V, p. 179.
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na gelegentheden der saken, commissie passeerden op al
suloke personen, als sij wisten zijner Excell. aengenaem en
tot sulcke saecken bequaem te sijn. 1)
Zoo vinden wij Basius in dit jaar met werkzaamheden
overladen. Onderhandelingen voeren, soms van neteligen
aard, als die met Dolhain, en die tot een goed einde
brengen, gelden verzamelen voor de groote onderneming
ter bevrijding des vaderlands, overal henen reizend en trekkend , vaak met levensgevaar, om zijnen grooten beschermer te dienen. En dit alles alzoo doende, dat hij het
vertrouwen des Prinsen bleef gemeten, en dit jaar zelfs als
zijne raad reeds betiteld wordt.
Maar niet minder werkzaam ziet hem het jaar 1570.
Met on verdroten ijver volbrengt hij zijne taak. Weder is
het eerst de verzameling van gelden, dienstig tot het nemen
van al die maatregelen, zoo noodig, om met vrucht tegen
de Spaansche tyrannie op te treden, Basius werd van
's Prinsen wege naar zijnen broeder Joh. van Nassau gezonden , om dezen den uitslag mede te deelen der inzamelingen , door Sonoij en Keinier Kant gedaan, gelijk ook
van 's Prinsen commissie aan Basius gegeven voor zijnen
secretaris Bruining, om de rekeningen te hooren van de
te voren gedane collecten, ten einde juist te weten, in
welken toestand deze zaak verkeert. 2) Dit schrijven is
gedateerd: Arnstadt 17 Februari 1570.
In den verderen loop des jaars wil de Prins aan deze
collecten eenen geregelden vorm geven, door de uitgewekenen in de boven reeds genoemde landen en steden zich
te doen verbinden tot eene wekelijksche of maandelijksche
bijdrage. Onder de tot bereiking van dit doel geroepenen
1) Bor., D. 1, B. V, p. 350.
2) Gr. v. Prinst.. Arch., 1ste Ser. III, p. 358.
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is ook onze Basius, die met zijne medegecommitteerden niet
alleen de uitgewekenen daartoe opwekte, maar zijnen
last ook zocht te volbrengen binnen de provinciën, daar
de Hertog van Alva straffelijcken regeerde, 't welck een
wonderlijk stout bestaan was. 1)
Was hij in dezen onverdroten werkzaam, niet minder
werd hem eene gewichtige en netelige zaak op de schouders
gelegd, wat de Watergeuzen betreft. Dezen waren in dien
tijd nog steeds op dezelfde ruwe wijze bezig als vroeger,
roovende en brandende, alle schepen wegnemend en buitmakend, die zij ontmoetten, zonder onderscheid van vriend
of vijand. Lees b. v. de bittere klacht van den Kardinaal
de Chatillon in eenen brief aan den Prins van 24 April
1570, over de verregaande euveldaden, die zij op de
Fransche kust hadden gepleegd. 2)
Om in al die ongeregeldheden te voorzien, gaf de Prins
10 Augustus 1570 eene ordonnantie uit te Dillenburg,
waarbij hij, in plaats van Dolhain, den Heer de Lumbres
tot zijnen admiraal benoemde, volstrekt verbood iemand te
beschadigen, buiten den Hertog van Alba en zijnen aanhang. Voorts bepaalde hij eenige artikelen, om de orde
op de schepen te handhaven. Daarin komt onder anderen
voor, dat een derde deel van den buit voor den Prins was,
»ende opdat de Prins in sijn gerechtigheid van een derde
niet en mogt worden verkort, verstond hij, dat sijn deel
gelevert soude worden in handen van Mr. Johan Basius,
die hij daartoe had gemagtigd." 3)
Bij deze verordening voegde de Prins ten zelfden dage
eenen brief aan Basius, om de bevelhebbers der schepen
1) Bor., deel I , Boek 5, p. 312.
2) Gr. v. Prinst., Arch., 1ste Ser. III, p.
3) De Beaufort, leven van Willem I, d. I, b. 5, p. 177.
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ten ernstigste voor te houden, dat zij zich zorgvuldig zouden wachten eenigen hinder toe te brengen aan de Prinses
Anna van Oostenrijk, de verloofde van Philips II. Zij zou
zich binnenkort inschepen in ons vaderland, om naar Spanje
te gaan. Was dit een aanloksel voor de Watergeuzen,
om, door het nemen van het vaartuig der Prinses, behalve
den overigen buit, een groot losgeld voor deze gevangene
te bekomen, op zijn standpunt moest de Prins eiken aanslag ten dezen ten strengste verbieden en zooveel mogelijk
voorkomen, zoowel om Keizer Maximiliaan, een onzijdig,
en hem in zijne zaak niet ongenegen vorst, niet te ontstemmen en tegen zich in te nemen; maar vooral ook om
zijn toenmalig beginsel niet te schenden, dat hij niet tegen
den Koning oorloogde; integendeel, dat hij door zijnen
oorlog de belangen van Z. M. in de Nederlanden best bevorderde. Hij had het alleen tegen Alba, zijnen aanhang
en den bloedraad, tegen de dwingelandij en wreede verdrukking van dezen koninklijken Satraap, die zijnen meester
verkeerd onderrichtte. 1)
Met allerlei opdrachten en bezigheden alzoo belast was
Basius onvermoeid bezig nu hier dan daar, nu met dezen,
dan met genen. Daarbij kwam, dat de Prins soms groote
belemmering vond in de uitvoering zijner plannen, waar
hij die het minst verwachtte. Een gedeelte zijner vloot
lag zeilree te Ernbden, onder bevel van Jhr. Sonoij. De
Graaf van Oostfriesland belette echter zoowel de proviandering der schepen, als hun uitvaren. De oorzaak hiervan
bij dezen anders zoo weigezinden vorst lag in zijne vrees
voor Alba en een aanval van dezen op Embden, waar zoo
vele ballingen uit Nederland vertoefden, en dat daardoor
eene voortdurende kweekplaats werd voor het aanvallen en
]) Gr. v. Prinst., Arck, Ie Ser. D. III, p. 377.
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beschadigen der aangrenzende gewesten. De Graaf schreef
op de herhaalde klachten van Sonoij en do gedurige afwijzing van 's Prinsen gevolmachtigden eenen brief van verontschuldiging aan dezen. Hij had dit gedaan, om de
verregaande tuchteloosheid en indiscipline der schepelingen;
en vervolgt: »'t welck ook eensdeels toegekomen was door
't groot misbruijck van liet uitgeven der bestellingen, die
Mr. Joh. Basius, commissaris van Zijne Exc., geheel desordelijk uitgegeven hadde; als eenige gedurende 1-4 dagen,
eenige drie weken en eenige een maand, en dat somtijds
aan degenen, die haar leven ter zee niet gevaren, des
handels ook geen verstand en ook geen macht hadden de
riemen van een schuijt te betalen, de welke dan bestellinge hebbende eenige onnutte boeven tot hen kregen, die
een schuijtken of bootken namen, daarmede sij een schip
innamen, varende voorts ter zee en doende, wat zij wilden,
om geen klachten sich bekommerend, noch om eenige
justitie, 1)
Wat Basius bewoog op zulke korte termijnen bestelling
te geven, ligt in het duister. Misschien wilde hij daardoor
ondernemingen van slechts korten duur bevorderen, kleine
aanslagen, die de vijanden in onrust hielden en noodzaakten
hunne strijdmacht over vele plaatsen te verdeelen. Misschien
om door die kortstondige bestellingen te gemakkelijker liet
oog te kunnen houden op deze vaak ruwe gasten, en hen
gedurig tot verantwoording te kunnen roepen, en bij wanbedrijf de bestelling in te trekken. In ieder geval, al waren
er zulke ongetemden en zelfs misdadigers onder het scheepsvolk , zoo algemeen en op allen toepasselijk was 's Graven
klacht niet. Uit enkele misbruiken mocht men geenen algemeenen regel maken, en ook vroegere toestanden niet
1) Bor., deel I, boek 5, p. 331.
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met de tegenwoordige verwarren. Daarom behoefde dit het
provianderen en uitzeilen der vloot niet te beletten. Uit
dien hoofde gaf hij in een antwoord aan den Graaf te kennen, dat diens verontschuldiging niet voor genoegzaam kon
worden aangenomen. De Graaf verwarde vroegere toestanden met de tegenwoordige, en verre er van af, dat
Basius te laken was, verzekert de Prins, dat sdoor de
naerstigheid van Mr. Joh. Basius, de meeste ongeregeltheid, die op de schepen geweest was, ten tijde als de Heere
van Dolhain daerover als admiraal commandeerde, meest
waren geremedieert, en alle goeden ordre, volgende den
wille van Sijne Exc., daerop gestelt waren. Die daerom
niet alleen daer (te Embden), maer oock in Engelant was
gereist geweest aan den Heer de Lumbres, om alle onordeninge weg te nemen; dan wist wel datter eenige waren,
die, sonder sijner Exc. bestellinge, op vrijbuit voeren, die
sijne Exc. selver gelast hadde te doen straffen, so haest
men deselve sou kunnen bekomen. 1)
Zoo was Basius in dezen op allerlei wijze met onvermoeiden ijver werkzaam, om 's Prinsen belangen te behartigen. Hij genoot daarbij steeds diens volkomen vertrouwen , gelijk wij uit het volgende zien. Om Basius te
beletten iets ten behoeve van den Prins te Embden te doen,
had de Magistraat van Embden hem verboden in de stad
te komen, terwijl niemand hem mocht herbergen. Zeker
handelde de Magistraat niet zoo geheel uit zich zelven,
maar denkelijk op aansporing van den Drost aldaar Jhr.
Hanco Menninga, die de zaak des Prinsen weinig genegen
was, hetzij enkel uit zijn inzicht voor de veiligheid van
het Oostfriesche graafschap en vrees voor Alba, hetzij hij
zelf Alba genegen was en door dezen gewonnen. Genoeg
T ) Bor. 1.1.
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het verbod bestond, en om nu zijnen getrouwen raadsman
te beschermen, en tot het volbrengen van zijnen last in
staat te stellen, schreef hij aan den Magistraat het volgende : »Hoewel hij niet twijffelde van de goede gunste,
die sij waren dragende tot Godes glorie, der Nederlanden
en andere daeromtrent liggende welvaert, hij nochthans
verstaen hadde, dat sij luijden sijnen lieven en getrouwen
raad Mr. Johan Basium de vrije ingank en uijtgank binnen
hare stad Ernbden souden willen verbieden, door het verbod, 't welck sij luiden sijne waerdinne aldaer gedaen hadden , sonder nochtans dat hij konde weten, de oorsake,
die haer daertoe soude beweegt hebben; en of nu so ware,
dat onlanx eenige sijne schepen souden mogen uijtgeloopen
sijn, om sijnen vijand te krenken en andere diergelijke
middelen jegens den vijand met sijne adherenten gebruikt
mogen wesen, des vermeende hij wel, dat sij luijden hem
sulx niet meer en souden hebben te beclagen dan andere
Kijxssteden en plaetsen daer dagelix van gelijken gebeurde;
begeerde derhalve, dat sij luijden om reden voorschreven
den selven sijnen lieven en getrouwen Joh. Basius en andere
sijne dienaren, die hij soude mogen afvaerdigen, willen
vergunnen vrijen ingank en uijtgank harer steden, gelijk
sij luijden anderen waren doende, so hij den voorsz. Basius
onder andere saken besonderlijck afvaerdigde, ten einde van
haer luijden en alle rijx ondersaten alle schade afgewent
en verhoed mochte worden, daertoe hij hem met alle sijnen
vermogen wilde emploijeeren." 1)
Door een en ander verliep intusschen veel tijd, die belette om de groote onderneming tot een goed einde te
brengen, die men voor had, eene der beide steden van
Noordholland, Enkhuizen of Hoorn te bemeesteren en alzoo
1) Bor., d. I, b. 5, p. 331, 332.
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vasten voet in het land te verkrijgen. Ook de pogingen
van Coornhert en Eeinier Kant afzonderlijk en later in
vereeniging met Basius in December nog beproeft, stuitten
af op de weigering van den Drost Menninga. Reeds in
Mei 1870 was er besloten een gecombineerde aanval van
de beide vloten des Prinsen, in Engeland en op de Eems
vertoevende, op Enkhuizen te doen. Toen echter Sonoij
die wilde beproeven, mislukte die, omdat de Enkhuizers
van geene der beide partijen, Spanjaarden en Prinsgezinden , bezetting wilden innemen. Hadden zij dit den Spanjaarden geweigerd, een weinig later konden zij Sonoij's
troepen niet toelaten. Later in het jaar besloot men den
aanslag te herhalen. Verscheidene schepen, daartoe door
's Prinsen admiraal de Lumbres uitgerust, zond hij onder
bevel 'van Lancelot van Brederode naar onze kusten. Doch
onder Texel liggende, belette de bekende Allerheiligenvloed
van 1570 den aanslag. Hadden de schepen zelf daardoor
geleden, daarbij kwam, dat door den geweldigen stormvloed de bakens in de vaarwaters waren weggeslagen, en
men, zonder deze, onbekend met de zandbanken en ondiepten , de reis niet durfde ondernemen. Intusschen zocht
van Brederode later nog zijn geluk in dezen te beproeven.
Zoo was ook 's Prinsen meening. Immers aan Basius
schreef hij, dat hem om groote en gewichtige oorsaecken geraeden doght, en men dienvolgende alle middelen soude
soecken, om eenige haevenen te vermeesteren, en bijsonder
van meining was, als de vorst over soude sijn, om den
aanslag op de beide steden te hervatten, en deselve bemachtigt sijnde, hij wel middel wist, om hem uit Engeland , Frankrijk en van elders hulp toe te senden. Doch
daarvan onkundig moest Brederode wachten tot hij, naar
de Lumbres' order, nadere bevelen zou ontvangen. Deze
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bevelen bleven echter uit. Basius kwam later te Embden,
dan hij gewenscht had. Daar werd hij opgehouden door de
pogingen, om de vloot verlof tot uitzeilen te doen verkrijgen, totdat het eindelijk te laat werd, Brederode door de
inmiddels ingevallene vorst in het ijs bezet raakte, en ter
nauwernood zijne schepen in veiligheid brengen kon. 1)
Om echter te trachten, naar het voornemen des Prinsen,
na de vorst op nieuw eenen aanslag te beproeven, begaf
Basius, door den Prins met het beleid van al deze ondernemingen belast, zich met Reinier Kant, als commissarissen
van Zijne Exc., en met dezen secretelijck zich binnen Embden bevindend, naar Jhr. Sonoij, en diende hem aan, dat,
dewijl de noordenwind geen vertrek altoos wilde lijden,
dat hij sich terstond soude veerdig maken, om des Princen
van Oranje bevel metten schepen uit te rechten, daertoe
sijne instructiën en andere pampieren, oock geit ten voorsz.
sake noodig zijnde, veerdig waren , en hem gelevert souden
worden, en is also op ten schepen gegaen, doch heeft niet
anders kunnen uitrichten, dan de schepen voor den Prins
te salveren 2), die door den Magistraat van Embden gedreigd werden te worden weggenomen, om allen uitgang
te beletten.
Toch verloor Basius de moed niet, en zijne volharding
werd met goeden uitslag bekroond. Hij mocht den 29 December 1570 aan den Prins schrijven, dat die van Embden
de schepen daaromtrent liggende, nu wat meerder vrijheit
gaven, en so scherpen wacht niet tegen hen en werde gehouden , en dat men vele door de vingers sag; daervan
de Prins goed contentement nam, belastende ook, dat die
1) v. Groningen, Hist. der Wábeures, p. 61—63. Hooft, boek V,
p. 218. De Beaufort, leven van Willem I, deel I, boek 5, p, 184.
2) Bor., deel I, boek 5, p. 332.
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op sijn schepen waren, hen so souden dragen, dat die van
Embden geen wettige oorsake gegeven worde, en dat hij
Basius daeraen de hant altijd soude houden, mitsgaders
oock van alle andere plaetsen den Eijcke onderworpen
sijnde. 1)
Men schijnt ook in het volgende jaar 1571 te zijn voortgegaan met de poging, om vooral Enkhuizen in de macht
des Prinsen te stellen. Ik zou daartoe willen wijzen op
eenen brief van Prins Willem aan Basius, mij in afschrift
medegedeeld uit het Koninklijk Huisarchief. 2) Hij is gedateerd 12 Maart, maar zonder jaartal en op het adres
aan Basius, zonder melding van de plaats, waar deze zich
toen bevond. Die brief is gevoegd bij eenen van 17 Maart
1574, zeker alleen, omdat beide uit de maand Maart zijn.
Immers in die van 12 Maart zonder jaartal is de Prins
nog te Billenburg en Alba nog in de Nederlanden, wat
beide in 1574 niet meer het geval was. Op zich zelf beschouwd leert die brief van 12 Maart, dat de Prins eenigen
tijd uit Billenburg afwezig' was geweest en daardoor belemmerd zoowel de aîgemeene zaak te bevorderen, als in
het bijzonder het noodige tot den aanslag op Enkhuizen te
verschaffen. Van verscheidene plaetsen ende luijden hadden hem ook geadverteerd, dat de hertog van Alba soude
de knechten van Utrecht nae Amsterdam geschickt hebben,
waeruijt wij beduchten, dat hij van den aenslach ijet mochte
vernomen hebben, so eest dat wij bij ons selven de saecke
met rijpen raet ingesien hebbende ende wel overweght,
dat bij faute voorgenoemde bijstants ghijlieden in grooten
noot ende schade comen mochtet, ende de ghemeijne welvaert des landts grootelicx verachtert worde, hebben geheel
1) Bor. 1.1.
2) Portefeuille 22, 88 O.
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noodich gevonden, dat men nochtter tijd metter selver saeeken supersedere tot dat wij met betere ende bequaemere
middelen daerinne versien moghen. Daerom is onse begeeren ende beveel aan U dat ghij dat selve Brederod en
den anderen daertoe verordent, laet weten ende hun van
onsentweghen vermaent hun in de zee so langhe stille te
houden ofte anders stille te stane tot onse wijdere ordonnancie ende bevel. Zeker zou deze brief ook kunnen gesteld worden in den aanvang van 1572. Toch zouden we
die, om andere gegevens, liever in 4571 plaatsen, daar
er zoo niets in voorkomt van eene zoo aanstaande omwending der dingen. Hoe dit zij, zeker is het wel, dat Basius
ook in 1571 in dienst des Prinsen geld zal verzameld hebben en het toezicht en beleid over allerlei ondernemingen
en aanslagen zal hebben gehad. Bij voortduring genoot hij
het volle vertrouwen des Prinsen. Hooft zegt ons: »de
Raadsheer Basius hadde hieraf (namelijk aanslagen op de
Noord-Hollandsche steden) het beleid, en brieven van den
Prins aan de Magistraat en burgerij der steden." 1) En
Bor. bericht ons: »dat Basius was liggende, tot uitvoering
der commissie hem door den Prins gegeven, binnen Embden, dan in den lande van Cleef en elders, bedektelijk;
en heeft diens volgens sijne Hooggemelde Excellentie de
commissiën op den 23 September 1572 bij sijne Exe. (mits
d'absentie van den Heer van Lumbres, sijn admiraal) bij
provisie aan Jhr. Lancelot van Brederode en Adriaan Mennink, als oversten en capiteinen-generael over de schepen
van oorloghe, leggende over den Ooster- en Wester-Eems,
gegeven, specialijken gelimiteert en gerestringeerd met de
navolgende clausulen: wel verstaande, dat wij geratificeerd
en geapprobeerd hebben, ratificeren en approberen bij desen,
1) Boek VI, p. 218.
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alle de commissiën, die Mr. Johan Basius, in onsen name,
en mjt krachten van onse commissiën, gegeven heeft, willende, de selve van al sulke waarde te sijn, alsof die bij
ons gegeven en geteekent waren, behoudens, dat de gene
al sulke commissiën hebbende, schuldig en gehouden sijn
sullen, hen in alles te reguleren na luijt derselve." En
nog: »Ten welken eijnde wij ook scherpelijk bevelen, indien onder deselve waren, of namaals kwamen, egene bestellinge hebbende van ons, den Heere van Lumbres, of
van onsen commissaris Basio, dat sij denselven onder de
vlote niet lijden, maar tegen hen procederen, als dat behooren sal, en als tegen openbare zeeroovers." En was
deze commissie onderteekent Gkûlhelm de Nassau, Prince
van Orangien enz. 1) Bor. teekent hierbij nog aan: »En
hadden de voorsz. Heere Basius verscheijden commissiën
gegeven tot verscheijden aanslagen, op personen, die hij
achtte daertoe bequaem te sijn, gelijk ik verscheijden sulke
commissiën ende instructiën gesien hebbe, daervan ik ook
in 't verhaal van de boeken, bij tijde van de regeringe
des Hertoge van Alva, hier en daer mentie van gemaekt
hebbe." 2)
Door dit onverzwakt vertrouwen zijns grooten meesters
gesteund, volvoerde hij diens bevelen niet als een bloot
werktuig, maar geheel zelfstandig, en nam de gewichtigste
ondernemingen op zich. Menigmaal gaf hij er als den
stoot aan, voortvarend als hij was, stoutmoedig en misschien
niet altijd alles nauwkeurig berekenend, vormde hij allerlei
plannen, vereenzelvigde zich met die des Prinsen, en was
de bezielende kracht, om tot uitvoering op te wekken en
aan te sporen. Zeker zijn de meeste plannen toen ver1) Bor., A. IV, boek 33, p; 236.
2) Bor. 1.1.
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ijdeld. Steeds reisde hij onvermoeid heen en weder, knoopte
in de steden allerlei betrekkingen aan, of maakte de reeds
aangeknoopte weder vaster, zoodat men op goeden grond
eenen gelukkigen uitslag kon verwachten. Werd hij door
allerlei omstandigheden, b. v. door storm en watervloed,
door ijsgang en tegenwinden belemmerd, tegen zulke machten kon hij niet strijden. Niettemin hij deed, wat hij kon,
om den zinkenden moed op te beuren, de belemmeringen
weg te nemen door den Magistraat der steden hem vaak
voorgeworpen, en de vertragenden tot vernieuwden ijver
aan te sporen. De zoo spoedige en verrassende omwending
der dingen in 1572, vooral ook in de Woord-Hollandsche
steden,- kan weder ten bewijze verstrekken, dat hij niet
te vergeefs overal verbindtenissen en verstandhoudingen had
aangeknoopt, en dat het door hem uitgestrooide zaad, al
was het ook later, dan hij gewenscht had, goede vruchten
droeg.

IV.
Hebben we Basius in de jaren zijner ballingschap beschouwd , als een onverdroten, waardig en hoogverdienstelijk medewerker van Prins Willem, in de vierde plaats
willen wij hem gadeslaan met den Prins teruggekeerd, en
zich als zijnen raad te Delft metterwoon vestigend tot zijnen
dood.
Het licht in den aard der zaak, toen allengs na
1572, in de zaken van bestuur en krijg, alles meer kwam
tot eene gevestigde en geregelde orde, dat Basius niet meer
zoo op den voorgrond trad. De Prins zelf in het vaderland aanwezig kon daardoor meer in eigen persoon op alles
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orde stellen, geregelde aanvoerders van vloot en leger konden zelf zijne bevelen ontvangen, en er was dus geene
behoefte aan zulke tusschenpersonen als Basius, om hen
in hunne ondernemingen van 's Prinsen wege te leiden.
Het ontbreekt echter ook in dit tijdperk niet aan onderscheidene bewijzen, dat de Prins voortging, zoo in de algemeene als in zijne bijzondere belangen, van den hem
bekenden ijver en bekwaamheid van Basius gebruikt te
maken. Wij willen dat in enkele bijzonderheden nagaan.
Of de titel, die zijne biografen hem gaven, als commissaris van de zeezaken voor den Prins, nog na 1572 eenige
beteekenis had, weten wij niet. Het blijkt althans nergens.
Wij gelooven, dat zijne werkzaamheid ten dezen zich tot
de jaren 1568—1572 hebben bepaald, toen hij die, ten
opzichte der Watergeuzen, zoo treffend ten toon spreidde.
Reeds in dit zelfde jaar 1572 werd hij door den Prins
benoemd in eene commissie, die over gewichtige belangen
te Haarlem had te spreken, en hunne commissie aan de
Staten van Holland te insinueren. Hadden wij het schrijven des Prinsen zelf, of de brieven, die Basius tot oproeping zijner medeleden schreef, wij zouden over den aard
en den last dezer commissie beter kunnen oordeelen. Wij
kennen die nu slechts uit een paar brieven in het Koninklijk Huisarchief aanwezig en mij in afschrift medegedeeld. 4)
De Prins had namelijk eene commissie benoemd, bestaande uit Willem Jansz. burgemeester tot Leijden, Jacob
Nuijs, van Dordrecht, Huijch Jansz. van Groeneweghen,
burgemeester te Delft en Mr. Johan Basius. Deze laatste
had de aanwijzing tot die commissie van 's Prinsen wege
aan zijne medegecommitteerden geschreven, en zij zou den
1) Portefeuille 22, 88 C.
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6 Augustus 1572 te Haarlem vergaderen. Huijch Jansz.
van Groeneweghen, burgemeester van Delft, wensohte van
die commissie geëxcuseerd te zijn, en schreef ten dien
einde eenen brief aan Basius, gedateerd Delff den Vlen
Augustus 1572. Basius bevond zich toen te Leiden, wellicht om met zijnen medegecommitteerde Willem Jansz.
over het onderwerp dier commissie te spreken. Huijch
Jansz. voert als grond voor sijn excuus aan, »dat mijn
qualijté ofte conditije nijet en is alsulcke hooge commissie
ende sware laste aan te nemen, ofte mij soe gewichtige
saicken te onderwinden, tot de welcke wel van noode soude
wesen luijden van grote verstande ende geleertheijt ende
ervaren in alle 's landts saicken, 't welck in mij nijet en
is, als wesende alleen een man van neringe, ongelettert
ende van kleijne state ende nijettegenstaende, dat ick eenige
jaren in stadts dienste geweest sij, ben nochtans in des
stadts veel meer in 's lants saicken weinich bevaren, door
dijen oock beswaert wesende met grote familie ende buijtenlants handelende, daertoe mij selve weijnich hebbe mogen begeven, sulx dat sijner H. Gr. soe veel als mijn persoen aengaet, qualicken onderricht moet wesen ende
geabbuseert moet sijn."
Dit excuus wordt ondersteund door eenen brief van Burghemeesteren ende regeerders der stede van Delft, mede
van Vlen Augusti anno XV C LXXII. Grondde Groeneweghen echter zijn excuus op zijn weinig verstand van
regeeringszaken, op zijne groote familie en buitenlandsehen
handel, de regeerders van Delft voeren eene andere reden
aan: »Soe dient deze omme uwer E. te adverteren, dat
wij jegenwoordich nijet dan drie burghemeestera bij die
stadt en zijn, waer aff die derde qualicken gedisponeert
is, zulcx dat hij zelden compareren mach. Waer deur die
17
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heele laste meest op twee burghemeesteren slaet daer aff
die voorss. Huijch Jansse deene is." Daarom verzoeken
zij hem van deze commissie te excuseren, »alsoe wij bijzonder in dezen turbulenten tijt sijne hulpe om redenen
voiren verhaelt nijet derven ofte missen en moghen." Wat
er nu van deze redenen zij, toch zien wij Basius met drie
burgemeesters uit de grootere steden van Zuid-Holland met
eene gewichtige commissie belast in 's lands algemecne
belangen.
Dat ook in krijgszaken de Prins van Basius' diensten
gebruik maakte, blijkt uit eenen Pranschen brief door den
Prins aan hem geschreven, gedateerd 17 Maart 1574 uit
Olkensplat, of zoo wij thans zeggen Ooltgensplaat. De brenger van dezen brief was Ie Sr. de Berlioz, au qu'el j'aij
commis la charge de la ville de Wiek en cas que Ie bon
Dieu nous faict ceste grace et la mester enter mes mains.
Hij bericht verder, dat deze hem in het breede alles zal
mededeelen, hoe men zich hierin zal regelen: en verzoekt
hem voorts dezen met zijnen raad en advies bij te staan,
en er de hand aan te houden, dat de officieren hem gehoorzamen. In een naschrift meldt de Prins, dat dit ook
een bevel is aan de kapiteinen en soldaten van Buren,
zoo wel van het kasteel als van de stad, om aan den Heer
de Berlioz als kommandant te gehoorzamen. Hier wordt
zeker een aanslag bedoeld op Wvjk-bij-Duurstede, door
het Fransche la ville de Wiek gewis aangeduid, terwijl
ook Buren op niet verren afstand daarvan lag en zijne bezetting dus hier van dienst kon zijn. 1)
Een groot bezwaar in den oorlog tegen Spanje was vooral
hierin gelegen, dat niet alom het ware gemeenschapsbewustzijn bestond, en iedere provincie, ja iedere stad zich
1) Kon. Huisarchief, Pnrtef. 22, 88 C.
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in dien kleineren kring oppermachtig gevoelde, en slechts
weinig bijdroeg tot bevordering der algemeene belangen.
Met de uiterste krachtsinspanning was de Prins sints 1572
bezig meerdere eenheid tusschen de provinciën en de steden te bevorderen. Vooral was hier behoefte aan in het
stuk der krijgsbenden en der finantiën. Zulk eene versnippering van krijgsmacht en geldmiddelen moest wel het
grootste nadeel in het ondernemen van allerlei krijgsplannen
tefàeeg brengen, en het wanbeheer der finantiën veroorzaakte steeds geldgebrek, wat bij goed en algemeen beheer
voor een groot deel niet zou bestaan hebben. Daarom
trachtte de Prins onvermoeid beide zooveel mogelijk in
ééne hand, ten minste onder één toezicht, te brengen. Een
voorbeeld daarvan is de instructie, gegeven te Delft op ten
28en Martii 1576, door den Prins aan onsen zeer lieven,
besonderen, getrouwen Raet Mr. Johan Basius, waernaer
dese hem zal reguleren in het exerceeren van zijne commissie tot Bommel.
Het schijnt, dat die van Bommel vroeger tot Gelderland
gerekend thans eenigermate op zich zelf stonden, waarschijnlijk wel, omdat Bommel de zijde des Prinsen gekozen
had, wat de overige Geldersche steden niet hadden gedaan.
Er was groot verschil in het bevel en onderhoud van de
daar in garnizoen liggende vendelen krijgsvolk, en de verschillende inkomsten in de stad werden op zeer onvoldoende wijze beheerd en besteed. De Staten van Holland
hadden daarom een plan van unie en confederatie aan die
van Bommel voorgesteld, van den een den anderen bijstand
te doen in allen noot ende overlast desen oorlogen tegen
den Spaengnaerden ende heuren aanhangeren gedurende.
Den Magistraat te bewegen , om daarin toe te stemmen door
het sluiten van zulke unie, was eerst in het algemeen de
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last aan Basius. Voorts simpelijcken te consenteren in
eenige middelen ten dien einde door de Staten voorgedragen,
en onder copie aan den Gedeputeerde van Bommel gecommuniceert, en van hunne zijde middelen daartoe voor te
slaan. Meer bijzonder had de Prins te klagen over het
gouvernement van den krijgshandel. De voorstellen door
den Prins met de Staten beraamd waren weinig naargekomen en daarin op vele plaatsen cleijne ordre gehouden.
Daarom moest Basius die van Bommel bewegen, en bij
provisie ordre stellen, dat het gouvernement van alle krijgsvolk te land en te water ende alle crijchsaken onder ons
(den Prins) blijve of den gouverneur, dien hij daartoe stellen
zal, en dezen gehoorzaamheid bewijzen. Voorts dat de
Magistraat in alle politieke zaken bij zijne autoriteit blijve,
zoo als die ten allen bij hem was, zonder zich verder met
krijgszaken te bemoeien, maar dat toch Magistraat en krijgsmacht elkaar hulp en assistentie verleenen. Verder moesten
de drie vendelen in de stad beschouwd worden als in leening, en op dat er geen tweespalt zij, het eene niet boven
het andere bevoorrecht worden. Basius moest ook in dezen
order stellen, opdat die als onder één hoofd staande ook
gelijckelijcken ende eenpaerlijck geregeert, gehouden, betaelt ofte heur leeninge gedaen worde. Wat de justitie
betreft, moest alles wat het ingezworen krijgsvolk betreft
voor het krijgsgerecht geëindigd worden, zonder bemoeiing
des Magistraats. De gouverneur moest de artikelen, door
den Prins in dezen geordonneerd onderhouden, opdat
daarover geene klachten meer vielen. Zoo niet, zou hij
zelf als fauteur dier misdrijven gehouden worden. Terwijl
als gelijke fauteur zal worden aangezien, die als Magistraat , als officieren, capiteijnen ende bevelhebbers daarin
niet hielpen. Eindelijk om de arme gemeenten te minder
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te bezwaren, moest op alle inkomsten der stad regard
worden geslagen, om alzoo de lasten ende oncosten te vervaten (verminderen). Basius moest daarom ondervragen,
ondersoecken, vorderen staat van alle ontvangers, gheen
uijtgesondert, de door den Prins aangestelden in hunne commissie maintineren en in het algemeen bij provisie ordre
stellen, zooals hij bevinden sal tot vervating (verlichting)
van den tegenwoordigen lasten te behooren. Ten slotte
moest Basius in alles generalijcken doen, wat noodich ende
behoorlijcken sal bevonden worden, om op alles ordre te
stellen. Waartoe de Prins hem last ende bevel geeft, bevelende allen ende een iegelijcken hem hierin te volgen
ende sulks na te gaen, want wij zulks gedaen willen
hebben. 1)
Inderdaad mag dit wel eene zeer uitgebreide volmacht
genoemd worden, doch die de Prins bij ervaring wist,
dat veilig aan zijnen getrouwen raad kon worden opgedragen. Was die opdracht netelig en moeielijk in die dagen , waarin het gemeenschapsgevoel zoo weinig krachtig
was, niemand was zeker beter in staat zich van dien last
naar behooren te kwijten, dan Basius.
Of hij ook op eenigerlei wijze den Prins met raad of
daad gediend heeft bij de in dat jaar op 8 November 1576
geslotene pacificatie van Gent is, uit gebrek aan bronnen,
onbekend. Toch zou het wel vreemd zijn geweest, dat dit
zoo geheel was omgegaan buiten den man, wien de Prins
zoo in alles raadpleegde.
Zeker is het, dat de Prins hem in allerlei aangelegenheden steeds gebruikte. Het jaar 1577 levert daarvan
het bewijs. Bestond de oorlog in die dagen in het belegeren en zoeken in te nemen van steden, het was daarom
1) Kon. Huisarchief, Portef. 22, 88 C.
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van het uiterste belang de steden van behoorlijke vestingwerken en versterkingen te voorzien. Elke provincie moest
dus trachten deze zaak zooveel mogelijk te behartigen.
Voor de provincie Holland was het van groot gewicht,
vooral zijne grenssteden in goeden staat van tegenweer te
brengen. Daartoe behoorde Leerdam, waarvan de Prins
Graaf was. De vestingwerken aldaar schijnen onvoldoende
of geheel vervallen te zijn geweest. Daarom droeg de
Prins aan Basius op, in dezen zoo goed en snel als doenlijk
was te voorzien. Hij gaf hem daartoe commissie in een
schrijven van 14 September 1577 uit Gheertruijdenberch. 1)
Daarin zegt hij: »dat wij midts dezen committeren, onsen raedt ende commissarius Mr. Jan Basius om tot Leerdam te besteden al sulcke bolwercken, graften ende wallen
als tot fortificatie van de stadt noodich geordineert zullen
wordden zulcx ende als dije bij den ingenier Mr. Lion de
Puijtere ofte andere van onsentwegen aldaar affgesteken
zullen wordden, ende dat op conditiën ende voerwaerden
als hij best ende aldernutst sal vinden ende zoo haest als
mogeljjcken. Tot betalinghe van de welcke fortificatiën hij
sal doen employeren al sulcke penningen, als die van Hollanâi daertoe verordineert hebben ende alnoch verordineren
zullen moghen. Oock den noot zijnde deselve uijt handen
van den ontfanger Muijs onder recepisse te lichten ende te
ontfangen, stellende al sulcke ordre in alles dat de fortificatie
wel gemaect ende de penningen wel geëmploijeert worden.
Heeft hij deze opdracht zeker met allen ijver en spoed
volbracht, eene andere van meer teederen aard viel hem
in 1579 ten deel. In die dagen van groote godsdienstige
verdeeldheid en strijd had de R.-C. kerk, zoolang zij
meester was, de Hervormden op het wreedst verdrukt.
1) Kon. Huisarchief, Portef. 22, 88 C.
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Geen wonder, dat, toen de Hervormden meester werden,
deze den Roomschen wel niet met gelijke munt betaalden,
als wij namelijk de ruwheid van een Sonoij in Noord-Holland en van een Lumeij te Gorinchem met de zoogenaamde
Gorinchemmer martelaars en zijne schanddaad met Musius
te Leiden uitzonderen, maar toch hen op velerlei wijze in
de uitoefeningen van hunnen eeredienst belemmerden en
plaagden, door hen kerken te ontnemen, die van altaren
en beelden te zuiveren, en de er in aanwezige kostbaarheden zich toe te eigenen. In ieder geval werden zij in
alles achteruitgezet. Vooral moest dit den R.-C. ergeren,
waar zij nog in grooten getale aanwezig waren en misschien de meerderheid uitmaakten. Zoo was het geval te
Grave in Noord-Braband, toen door den Prins bezet. Er
werd toch door die van Grave eene klacht bij den Prins
ingediend: »dat hen onlanx bij die van de Gereformeerde
religie, binnen derselve onser stede in exercitie van hunne
Catholijcke religie groot hinder, stoornisse ende letzel zoude
gedaen zijn, hebbende (soo sij seggen) die voorsz Gereformeerde nijet alleen die prochiekercke der zelver steden den
Catholijken met gewalt aflgenomen; maer oock die altaren
ende wat voorts in der kercke was affgeworpen ende gespolieert. Dairenboven oock kisten ende oasse aldaer wesende met gewelt opgeslagen ende gebroken, daer vuijt
nemende altgene daerinne wesende, ende nijet alleen dat
totter voirsz. kercke behoorde, mair oock mede ghelt, cleeden ende andere goeden, die binnen der kercken van goede
luijden, soo van buijten als van binnen, gevlucht waren."
De Prins had natuurlijk ook de andere partij in dezen gehoord: sbij die Gereformeerden was hem aengedient, dat
zij, om zekere billijke oirsaecken bij hen geallegeert, met al
der moderatie in der voirs kercken hen hadden begheven,
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alleenlijck om in alder stillicheijt heure religie aldaer texerceren sonder den Catholijcken ofte iemanden anders aen
lijff ofte aen goet eenige schaede hinder ofte molestacie gedaen te hebben, macr dat ter contrarien die Cathobjcke
hen dagelijcx lancx zoo meer tegens den Gereformeerden
partie bethoonende, zij genootsaeokt waren geweest heur
lieden te versckeren." Moge ook de Roomsche partij de
zaak wat overdreven hebben voorgesteld en van hetgeen
zij tegen de Gereformeerden hebben gedaan gezwegen, en
daartegenover de Gereformeerden hun bedrijven in wat al
te verschoonend licht geplaatst hebben, genoeg: het was
voor den Prins een pijnlijk geval. Hij mocht, met het oog
op de algemeene belangen in Noord- en Zuid-Holland, het
belang der Gereformeerden in alles behartigen, zijn eigenlijk gevoelen en beginsel was, wat hij reeds in de eerste
Hollandsche Staten-vergadering te Dordrecht in 1572 door
zijnen afgezant en vriend Marnix van St. Aldegonde had
laten voorstellen, de beide partijen bij hare vrijheid en de
uitoefening van hunne eeredienst te bewaren, en beide zelf
daarin te dulden en te beproeven, dat dit alom geschiedde.
Het was derhalve voor den Prins eene alleszins treurige,
teleurstellende en moeielijke zaak, te moeten beslissen, als
er znlke klachten tot hem kwamen. Hoe licht kon hij door
zijne beslissing ten voordeele der Gereformeerden de Roomsen en van zich afkeerig maken, en weerkeerig door de
lîoomschen ter wille te zijn de Gereformeerden tegen zich
in het harnas jagen. De eerste had hij zoo noodig te ontzien met het oog op de Zuidelijke Nederlanden, de laatsten
niet het oog op de Noordelijke, eerst 23 Januari 1579 door
de Unie van Utrecht verbonden. Zien we hoe hij in dezen
handelde. Hij zendt: »onzen lieven getrouwen raiden Johan
Basius, doctor in den rechten ende Mren. Michiel Piggen
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naar Gr ave en beveelt hun »dat gij u iertsdaeehs tsamen
naer onsen voirn. stede van den Grave transporterende u
lieden aldaer op de toecompste van de zaecken volcomenlijcken informeert ende doet informeren, doende de Catholijcke zoo verre als mogelijck is wederom stellen in de
possessie van de voirsz. prochiekercke, doende voorts eenen
ijederen restitueren 't gene hen eenichsints benomen zoude
mogen zijn volgens het aengheven van den bovengenoemden Catholijcken. Assignerende voirts dijen van de Gereformeerde religie al zulcken anderen plaetsen tot exercitie
van heure religie als gij bequaem ende oirbair daer toe
vijnden zult." Had natuurlijk het punt der religie op
allerlei andere zaken eenen verdeelenden en tegen elkander
opzettenden invloed gehad, die zich in allerlei omstandigheden toonde en wanorde wekte, de Prins beveelt zijnen
commissarissen: »al sulcken goede ordre te stellen binnen
derzelver onser stede van den Grave zoo opt faict van de
religie als alle andere saecken der zelver stede belangende,
als gij tot ruste, vrede, eenicheijt ende welvaren van allen
onsen oudersaeten, borgere ende ingesetenen, geestelijcken
ende weerlijcken van deselver onser stede van den Grave
zult bevinden behoorende." Bij voorbaat sapproberende
van nu voir alsdan altgene daer inne bij ulieden gehandelt
ende gebesoingneert zal wesen," beveelt hij alle burgerlijke
ambtenaren sonsen ambtman, scholtes, burgemeesteren,
schepen, raiden ende . andere officieren midtsgaders allen
ende ijegelicken onsen burgeren, onderdanen en ingesetenen,
van wat religie oft qualiteijt die zijn, en voorts alle krijgsoversten, capiteijnen, heuren bevelhebberen ende soldaten,
alles wat bij hen zal gestatueerd ende geordonneerd zijn
te gehoorzamen en na te komen sonder contradictie op
pene van in onse indignatie te vallen.
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Wel eene teedere en moeielijke zaak voor 's Prinsen
commissarissen, 's Prinsen instructie doet ons zien, dat
hij voor die bezwaren niet terug deinsde; recht doende
door aan de Boomschen hunne parochiekerk terug te geven
en toch zorgende, dat ook de Gereformeerden behoorlijke
plaatsen voor hunnen eeredienst hadden, die. hun wellicht
waren geweigerd en hen toen de parochiekerk hadden doen
bezetten. Maar ook is deze commissie een bewijs hoe de
Prins hem en zijnen medegecommitteerde hoogachtte en in
Basius eenen geestverwant en gelijkgezinden zag, die met
hem ook in de religie vrijheid des gewetens hoog achtte.
Van geheel anderen aard was de lastgeving die hij, om
's Prinsen belangen te behartigen, ontving met Joncker
Arent van Dorp en Mareq of Mareg van Steelandt, 's Prinsen rentmeester-generaal. De Prins was namelijk door
koop eigenaar geworden van het markgraafschap en de heerlijkheden van der Vere ende Vlissinghen, op zekere conditiën ende reserven. Daarin waren eenige differenten ende
questiën vermeld, die de kooper moest afdoen tegen die
van Middelburg, de Staten van Zeeland, die van Walcheren
en de steden van der Vere en Vlissinghen. Hij wilde deze
en alle andere questiën en difi'erentiën daaruit voortvloeiende
in alle billickheijt bij accorde ende transactie wel onde bequamelijcken in vriendschap nedersleohten. Hij benoemt
daartoe de reeds genoemde drie heeren als zijnen gecommitteerden , om met de Staten en steden reeds gemeld,
die differenten en questiën met goeden eendracht ende accorde te verdragen. Hij geeft hun volkomene volmacht
en zal alles wat zij te zamen of twee van hen goed redelijk en billijk vinden goed keuren. Hij geeft hun alzoo
generale ende speciale last, om in alles gpeneraelijcken ende
specialijcken te handelen, accorderen, transigeren ende
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beloven als oft wij zelffs dat waren doende, in gevalle zij
goet bevonden, erghens inne eenige actie te remitteren,
quijt te schelden, aff te treden ofte ijet teghens wat anders
te recouvreren, aliëneren ofte verbinden, dat zij dat sullen
doen nae heuren goeden discretie als offt zij in heure
eijghen saicken waren handelende, want wij hen luijden
des betrouwen. Hij zal dat alles volbringhen ende onderhouden , verbindende daartoe zijn persoon en goederen.
Inderdaad dus wel eene volstrekte alomvattende lastgeving.
Meer in het bijzonder moeten zij op alle wercken, nijeuwe
ofte oude, op alle incompsten, hoocheden, ghereehtigheden
ende op alle eenich bewindt hebbende, die eenichsints ons
als cooper, naevolghende denselven coopbrieven ende onsen
gedaenen eedt, aenghaen moghen, toesicht te nemen, daerop
ordre te stellen ende doen maecken ende repareren soe sij
tot onsen meesten nut ende oirbaer geraden bevinden sullen,
ende sullen mede op alle voorvallende requesten, remonstrantiën, begheerten van octroijen, apostilleren ende ordonneren , in onsen name als maroquis, heere van der
Vere ende Vlissinghen soe zij redelijcken bevjjnden sullen.
Hij zal dat alles houden als bij hem zellfs gedaen. In het
bijzonder indijen zij bevinden dat, tot goede politie van onsen
goeden ondersaten van Vlissinghen, Vere, Dombureh ende
appendentiën van dien , eenighe ordonnantiën van noode
waren ofte dat oock om te verbeteren de neringhe ende
welvaert eenighe bevorderinghe bij ons gedaen soude moghen
wordden 't selve alles in onsen name te doen, zal het
zijn alsof hij het zelf gedaan had.
Eindelijk hadden zij nog in het bijzonder in last, den
Staten van Zeelandt te versoecken eenighe recompense ende
voldoenirighe vuijt den anderen Domeijnen, den Coninck
eertijds toebehoort hebbende, het zij vuijt den Zeeuschen
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thol tot Vlissinghen ende Ver e betaelt werdende oft andersints, tegliens den rentte ende aehterstel ofte actie den
Heere van Fromont van weghen vrouwe Loijse zijne huijsvrouwe douagiere toebehoorende, opte generale incompsten
ende domeijnen van Zeelandl gehijpotequeert ende beweren
van gelijcken van zekere andere renthen ende aehterstel
den heere van Haussij geassigneert als voren, welcke beijde
renthen ende aohterstel van dijen wij tot onsen last genomen hebben, om daervan vuijt den anderen domeijnen
als van daer teghens, voldaen ende gecompenseert te
wordden. Ook daaromtrent kregen zij volledigen last en
procuratie, die door hem zouden onderhouden en volbracht
worden. Hij verzoekt voorts alle staten en steden bovengenoemd te helpen deze questiën en differentiën met zijne
gecommitteerden in eendracht en billijkheid op te lossen en
beveelt alle officieren en anderen in zijnen dienst en eed
zijnde hen daarin te helpen en buiten hunne bevelen niets
te doen op privatie van zijn ambt. Want wij zulox geëffectueerd willen hebben. 1)
Dat ook deze commissie naar behooren uitgevoerd is
blijkbaar hieruit, dat de Prins ongestoord van dit markiezaat
in bezit is gekomen en gebleven.
Even getrouw en overeenkomstig de bedoelingen des
Prinsen zal hij gehandeld hebben naar diens instructie gegeven aan Jhr. Jehan van Allendorff, onzen drossart tot
Buren ende Mr. Johan Basius, onzen raedt, om te handelen met dien van den furstendom Gelre ende dien van
Bommel na vermogen de credentien daervan hen medegegeven
aengaende de saken van Bommel, Bommelreiveerdt ende
Türewert met heuren geassocieerde, ende oick de saken
1) Deze instructie is geschreven van der stede van Gendt den 23en
Augusti 1581, Kon. Huisarchief, Portef. 22, 88 C.
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van de abdije ende poldere van Mariêniveerdt. Bommel
en de Bommelerwaard zochten zich afgescheiden te houden
van Gelderland, waartoe ze altijd behoord hadden, en zich
op een meer zelfstandig standpunt te handhaven, naar
eene bepaling in deze van de pacificatie van Gendt. Reeds
in den brief van 28 Maart 1576, dien we vroeger beschouwden , zagen we reeds daarvan. Natuurlijk, dat de
Staten van Gelderland die zelfstandigheid met lede oogen
aanzagen, willende niet gaarne hun gewest van zulk een
belangrijk gedeelte beroofd zien. Daar de Prins ook door
zijne bovenvermelde zending van Basius naar Bommel aldaar eenen niet geringen invloed bezat, en hij ook met
Gelderland op goeden voet wenschte te blijven, was hij
de rechte man om de geschillen hieruit ontstaan te beslechten , te meer daar hij, als Graaf van Buren, mede
eigene belangen hierin had te behartigen. Hij zond dus
Basius en Allendorff naar de vergadering van den landdag
van Gelderland, toen te Nijmegen bijeen, met eene instructie te dezer zake. 1)
Hij draagt hen op, na betuiging van zijne goede gezindheid en affectie, den landdag te verzoeken met hen te
willen bevorderen, dat door allerlei goede middelen mochten
beslecht worden alle differenten, als ter cause van Bommel,
Bommelreweerdt ende Tïlrewcerdl ende van Mariënweerdl,
Renoij ende Beest geschapen waren. De landdag moest
daartoe eene commissie benoemen, om daarover met zijne
commissarissen te confereren. Zulks geschied zijnde, hadden zij eerst en vooral aan de gecommitteerden des landdags voor te dragen (zoo ver die van Bommel bevonden
mochten worden affkeerich) zijne Exc. bereid was en ook
1) Gedateerd 13 Mei 1582, uit Antwerpen, dus kort na denaanslag
van Jean Jauriguij op 18 Maart 1582, Kon. Huisarchief, Porie/. 22, 88 C.
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hen had afgevaardigd om die van Bommel weder te induceren tot eenicheijt met dijen van Gelderlandt, gelijck oft
zij bij de pacificatie van Gendt noijt van den fürstendom
gescheijden waren geweest, ende over sulcx deselve te
stellen in gelijcken staet ende graet als die van oudts voor
de troublen zijn geweest. Was dit in prejudicie aan zijn
authorité, ZExc. nochthans eenicheijt wilde zoeken en begeerde op geenerlei wijze eenige demembratie van de provinciën. Mocht ZExc. dit bij die van Bommel effectueren
en in 't werk stellen, dan moesten zij die van den fürstendom Gelre voorhouden, dat in sulcken gevalle ZExc. daervuijt ende buijten alleen mach reserveeren, oft dat hem
bij dien van den Fürstendom nu geconsenteert wordde,
voor hem ende zijne nacomelingen den polder van den
convente van Mariëniveert, zoo en als die gelegen is, met
het aencleven van dijen, om deselven polder te mogen
hebben ende behouden als eijgen goet, en dat Zijne Excc.
zooveel andere goederen, elders in Gelderlandt gelegen, zal
mogen doen vercoopen deur den heeren noch levende conventualen, als tot bevrijdinge van de lasten op ten voirsz
polder staende, zal van noode wezen. Dit alles met dien
verstande, dat ZExc. uit die inkomsten aan de nog levende
conventualen een ieder na zijne qualité goede alimentatie
zal decerneren en met hen handelen zoo als in redelijkheid
tot hun contentement. Waren zijne voorzaten als Graven
van Buren altijd beschermheeren van dat convent geweest
en was dit genoegzaam in de limiten van het graafschap
Buren besloten, dat daeromme die van' het fürstendom
mede believe de regeringe ende overheijt der selve conventualen ende heurer goederen te laten staen onder Zijne
Excc. navolgende de pacificatie van Grhendt, zonder ergens
inne voirder dien van Gelderlandt te prejudiceren als voren.
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Dat liet ambtmanschap van Beest en Renoij onder Z. Exc.
mede zou mogen blijven, navolgende de pacificatie, oft ten
minsten dat ZExc. de pandtschap van dijen voor hem en
zijne nacomelingen mach gegundt wordden; zoo ende als
ZExcc. dat onder zijne nacomelingen zal believen te laten
oft ordonneren. De Prins verleent volkomen volmacht aan
zijne gecommitteerden, om te mogen bij alle goede redelicke ende vriendelicke middelen te handelen ende alles
beslichten, als oft wij zelffs tegenwoirdich waren, hiertoe
die van Bommel en alle anderen te induceren, ende des
noot zijnde, van onzen wegen te belasten ende te doen van
onzen wegen vertij dinge van al zulcken gerechticheijt, als
ons bij de voirsz. pacificatie zoude mogen competeren,
daerop die van Bommel hen zouden mogen beroepen, midts
oick te assisteren dijen van Bommel dat zij soo bij die
van Gelderlandl aengenomen mogen wordden, dat se van
heure vorige lasten ter zaken van de oirlogen gemaect,
gevrijdt ende de stadt wel voor gerecommandeert mach gehouden blijven, zoo wij zulcx aan dien van Gelderlandt
wel ernstelicken zijn verzouckende.
Yan den uitslag dezer commissie is weinig te zeggen.
Voor het oogenblik waren ten dezen onderhandelingen aangeknoopt en was er dus een begin van poging tot hereeniging, maar tot volkomen slagen daarvan kwam het niet.
Eerst in 1602 werd die oneenigheid tusschen Bommel en
de overige steden van Gelderland weggenomen en kwam
de hereeniging weder tot stand. 1)
Zoo zagen wij hoe Basius door den Prins in allerlei algemeene en bijzondere zaken , soms van zoo teederen en
ingewikkelden aard, gebruikt werd, en hoe hoog deze hem
1) Zie tegenwoordige Staat van alle volken, Amst, 1741, 13de
deel, Gelderland, p, 238.

Wumkes.nl

268

LEVENSGESCHIEDENIS VAN

stelde en in zijn vol vertrouwen deed deelen. Zeker is er
nog veel meer geweest, waarin de Prins zich van zijnen
raad bediende en van zijnen schranderen en werkzamen
geest gebruik maakte. Wij konden slechts een overzicht
geven uit de betrekkelijk weinige stukken, die wij omtrent
de verhouding van den Prins tot Basius konden opsporen.
We hebben echter de vaste overtuiging, dat hij nog veel
meer heeft verricht voor den Prins, die in zoo velerlei
private en algemeene zaken gewikkeld, juist aan zulken.
man behoefte had, die zelfstandig kon handelen en wien
gerust allerlei belangen konden worden toevertrouwd. Daarom
is het te wenschen, dat meerdere documenten over Basius,
omtrent aan hem opgedragene belangen, mogen worden
gevonden in archieven van allerlei corporatiën en bijzondere
personen, en deze tot bekendheid worden gebracht.
De Prins zelf heeft dan ook de trouwe diensten van
zijnen dienaar, zooveel hij vermocht, dankbaar erkend.
Wij zien dat uit de twee volgende stukken. In het eerste,
gedateerd uit Middelburch den 15 Januari 1577, zegt hij:
salsoe wij tot noch toe als onsen raidt ende commissarium
gebruijckt hebben Johannem Basium, doctor in den rechten,
dien wij van sijnen dienst bedancken, soo eest, dat wij
hem voir ordenaris gaigien ende sallaris toegeleijdt hebben
ende toeleggen mits dezen de somme van sesshondert carolus guldens tsjaers tot twintich stuvers tstuck, ende voirts
al zulcke extra ordinaris dachghelden als men diergelijcken
nu is betaelende, ter tijdt ende wijlen toe wij hem bij
beter gelegentheijt ende vermogen sullen verbeteren." De
rentmeester-generaal Johan Baek zal hem dit op kwitantie
uitbetalen »ende dat van aenbeghin wij hem hier te lande
in de voirsz staten ende officiën gebruijckt hebben." Reeds
in het volgende jaar werd die wedde verhoogd met twee

Wumkes.nl

MR. JOHANNES BASIUS.

269

honderd gulden en dus gebracht op achthonderd gulden,
boven zijn dach- ende reijsgelden, als hij buijten zijn
woonplaetse ter zaecken van den dienst van Zijn Excc. sal
moeten vaceren. Gedaan den 12 September in der stede
van Antwerpen anno 1578.
Met eigen hand heeft Basius waarschijnlijk zelf geschreven : »Mijn ordinantie van YI1IC g 's jaers boven dachende reijsgelden buijten mijn woonplaetse in Zijnen Excie
saecken vacerende — den XII Sept. 78.
Dit en buijten tgeen mij van den huijse van Bueren
's jaers competeert, ten minsten ïïc g.
hijr op sien dese bijgevoechde brieven.
Daerna hijr gevoecht een ordinantie van IIC g 's jaers
van gagie tsamen Xc g 's jaers.
Al spoedig verloor nu Basius zijnen machtigen beschermer en vriend door den moord van Prins Willem, 40 Juli
'1584. Sints ontbreken ons de bronnen, waaruit wij zouden
kunnen putten, om het volgende van zijn leven tot aan
zijnen dood te schetsen. Het is wel waarschijnlijk, schoon
onbewijsbaar door stukken, dat hij den kinderen van zijnen
onvergetelijken meester en vriend met raad en daad zal
gediend hebben. Immers wie was beter dan hij geschikt
de zoo ingewikkelde en met schulden belastte nalatenschap
van Prins "Willem te helpen liquideren en verdeelen, dan
deze in de rechtsgeleerdheid geoefende en met alle, ook
private zaken des Prinsen, zoo volkomen op de hoogte.
J a , aan zulk een man had het huis van Oranje behoefte,
vooral met het oog op kinderen uit vier huwelijken. Hij
is zeker in dienst van dezen of althans van éénen hunner gebleven met zijnen vroegeren titel als raad. Van politieken
arbeid zal onder Leijcester's bestuur wel geen sprake geweest zijn. Er was voor hem, den vrijheidlievende, geene
-18
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plaats onder het despotisme des Engelschen Graafs en de
door hem beproefde volkomene heerschappij van het Calvinisme. In het openbare leven verdwijnt dus zijn naam.
Dat hij echter in dienst bleef van het huis van Oranje,
althans zeVer van eenen zijner leden, bewijst een schrijven,
kort voor zijnen dood door hem ontvangen.
Het is een brief uit Leerdam van 5 Augustus 1595
aan Basius gericht door iemand, wiens naam bij de onderteekening onleesbaar is. Hij schijnt echter een niet ongeacht en onaanzienlijk man geweest te zijn en met Basius
hekend, blijkens den inhoud van zijn schrijven, dat uit
allerlei verzoeken aan dezen bestaat.
Dankende voor eene goede apostille door Basius gegeven
op een verziek van zekere weduwe, bericht hij, dat de
zwager dier weduwe naar Delft gegaan is na het lezen
dier apostille, dat er veel geld van de heeren komt, zoo
als Hendrick Bernsz en die zwager zeggen, en Cornelis tot
zijn leedwezen het proces heeft aangenomen, want hij heeft
vijanden genoeg. De schrijver gaat over tot eene der voornaamste bedoelingen van zijnen brief, zijne berichten en
klachten over het maken van den dwarsdijk en van den
zoogenaamden diefdijk (loopende van de Lek bij Everdingen tot aan Leerdam, waar die zich met den Noorder
Lingedijk verbindt). De eerste is aanbesteed door overeenkomst tusschen den ambtman en zijne genade (van Hohenlohe) die echter ook om Ackoij had moeten denken. Wat
den laatsten aangaat, betuigt hij, dat hij nooit geconsenteerd
had iets te contribueren tot het opmaken daarvan. Die
het zeggen getuigt tegen de waarheid, wat ook Hendrik
Bernsz, zijn goede vriend, niet doen zal; Hij en de gezworenen van Leerdam hebben die van de Alblasserwaurd
en Gorinchem verzocht de quelkade te maken, om het
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nieuwe doorgescheurde wiel in 't land van Leerdam, 't welk
deze in het' eerste opmaken daarvan beloofd hebben, zoo
als geschied is bij 't leven van • Adriaen van de Velde, en
is in zijn tijd geschied. Toen heeft hij met de geërfden
beloofd die quelkade te onderhouden en wel bij monde,
maar niet bij geschrifte, maar niets omtrent 'het opmaken
ofte repareren van den Diefdijk. Die quelkade heeft Roeloff Bruijne laten doorbreken en onopgemaakt laten leggen.
zoo als Herman u wel zeggen zal. Daarmede zijn die van
Leerdam ook te vreden als ze maar onderhouden worden.
Hij meldt eenig nieuws van eenen krijgstocht van Hohenlohe. Herman (boven reeds genoemd en waarschijnlijk de
zwager der weduwe, waarvan boven sprake was) komt
weder om het proces van Hendrick Bernsz, van (tegen ?)
de weeskinderen van haers vaders timmeren aent gemeijnlandt, daer sij tot twee reijse sententie tot haer vordel
hebben. Die van den raed hebben den Dorwerder belast
hem (zeker Hendrik Bernss) in gijsel te hebben op III St.
daechtes, daer blijft hij sitten ende seedt, dat hij liever
zeven jaren sitten wilde eer hij de rekeninge leveren wilde,
oft de kijnder eene penninck geven wilde. Herman coompt
terug om naerder provisie. Mocht u hem eenich behulpe
doen, dat wilde ik UEds. van harte wel gebeede hebben.
Hij schrijft hem voorts over het verpachten der tienden,
doch het gewas is sober. In een postscriptum verzoekt hij
hem Gastro te bevorderen tot het secretarisschap van IJsselstein, zoo het quaeme te vaceren. 1)
Eenigsints uitvoerig heb ik dit schrijven medegedeeld,
niet zoo zeer om den inhoud, die loopt over allerlei kleine
belangen en over personen en zaken, ons geheel onbekend,
Doch het blijkt er uit, dat Basius in die streken zeer be1) Kon. Huisarchief, Porte/. Ü2, 88 C.
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kend was en o. a. over de dijkwerken toezicht had, dat
men tot hem als een zeer invloedrijk persoon den toevlucht
nam, die als een welwillend mensch veler vertrouwen genoot. Doch vooral is die van gewicht, om de streek,
waarover de brief handelt, het graafschap Leerdam. Met
het graafschap Buren was ook dit uit de nalatenschap van
Willem I gekomen aan Maria van Nassau, zijne dochter
uit zijn eerste huwelijk met Anna, erfdochter van Buren.
Nu luidt het adres des briefs, aan den Edele, Erentfeste,
wijse, hoch gelerde, seer discrete heer, mijnheer Doctor
Johan Basius, Raedt van Sijner Ghenade van Hohenlo, nu
tertijt tot Delft. Was hij reeds bij 's Prinsen leven belast
met het behartigen van diens belangen, misschien het oppertoezicht over de graafschappen Buren en Leerdam, gelijk hij onder de ordonnantiën van betaling zijner gagie
schreef sbuijten 't geen mij van den huijse van Bueren
competeert", hij bleef die betrekking zeker tot diens overlijden behouden, toen een en ander aan Gravin Maria
kwam. Deze huwde in 1595 met den Graaf van Hohenlo,
en zeker tengevolge van dit huwelijk ging hij in diens
dienst over, met den titel van Raad diens Graven.
In eenige trekken hebben we ons het openbaar leven
van Basius voorgesteld, voor zoo ver de ons bekende bronnen dit toelieten. Een blik op zijn meer bijzonder huiselijk
leven besluite deze levensbeschouwing. Niet alleen gedurende zijne ballingschap leidde hij een reizend en zwervend
leven, ook later was dit het geval, daar hij steeds allerlei
commissiën in den dienst des Prinsen had te volbrengen.
Toch had hij sints 1572 zijne vaste woonplaats bij den
Prins te Delft. Hij huwde aldaar met eene dochter uit
eene der aanzienlijkste geslachten, Sofia van Maesland,
dochter van Engelbrecht Oomelisz van Maesland en Maartje
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Jansd. van Utrecht. Door deze moeder zijner vrouw was
Basius waarschijnlijk verwant aan de vrouw van Oldenbarneveld, Maria van Utrecht. Immers Eng. C. van Maesland
was heer van den Tempel, welke later aan de familie 01denbarneveld toebehoorde. Van Maesland was schepen te
Delft in 1568. Het is wel onbekend, in hoever hij deel
nam aan den opstand teg'en Spanje, maar onwaarschijnlijk
is het niet. Zijne andere dochter Baertje toch was gehuwd
met Gerrit Grraswinckel, die met 21 anderen uit Delft als
voortvluchtig wordt opgegeven in eene sententie van banmissement en verbeurdverklaring van goederen, te lezen
bij Marcus, Senlenl. v. d. Hertog van Alba, p. 126. 1)
Volgens sommigen der biografen zou dit huwelijk in 1578
gesloten zijn, welk jaartal eenigen steun schijnt te vinden
in de beide bovengenoemde stukken van 1577 en '1578.
waarin de Prins van Oranje de bezoldiging regelt van zijnen
raad Basius. Doch dit is slechts schijn. Het jaartal 1578
is, blijkens andere zekere gegevens, geheel onjuist. Immers,
zoo als later wordt opgegeven, is Basius' zoon in 1593 op
19-jarigen leeftijd te Leiden als juris studiosus ingeschreven en dus in 1574 geboren. Was dus het jaar 1578
juist, dan moest Basius tweemaal zijn gehuwd geweest,
wat nergens uit blijkt, en zijne eerste vrouw vóór 1578
gestorven zijn. Laten wij dit onjuiste jaartal op zijne plaats,
dan kunnen we als hoogstwaarschijnlijk aannemen, dat zijn
huwelijk met Sofia van Maesland het eenige was en, kort
na zijne terugkomst uit de ballingschap in 1572, in 1573
zal gesloten zijn. Het kan zijn, dat hij met de familie van
1) Deze bijzonderheden dank ik aan een extract uit het geslachtregister der familie Graswinekel, mij goedgunstig medegedeeld door
Ds. Graswinekel, van Amersfoort, wien daarvoor mijnen opreehteu
dank toekomt.
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Maesland. zoo die ook het vaderland in die troebele tijden
verliet, in de ballingschap bekend werd, doch dit kan ook
geschied zijn na zijne terugkomst met Prins Willem in 1572.
In zijne hooge en eervolle betrekking, als des Prinsen raad,
werd hij onwillekeurig met de aanzienlijkste Üelftsche geslachten bekend en gemeenzaam, ook met die van van
Maesland. Genoeg, in 1573 met Sofia van Maesland gehuwd, werd hem in 1574 een zoon geboren, evenals hij
zelf naar zijnen vader Jolmnnes genoemd, en eenige jaren
later, hetzij in 4578 of in 1579, eene dochter Thietta of
Titte geheeten, welke beide kinderen zijnen naam eer hebben aangedaan.
Zijn zoon Johannes beoefende, gelijk zijn vader, de rechtsgeleerdheid. Als studiosus juris is hij aan de hoogeschool
te Leiden ingeschreven den 14 Mei 1593. De vader had
nog de voldoening eenige vrucht te zien van de studie des
ijverigen en geaohten zoons. Den 13 Juli 1594 verdedigde
deze eene Disputatio de legilimis, Praeside Jul. a Beima,
Jur. Prof. Den 6 Mei 1595 eene disputatio de contrahendis in committendis dandi et faciendi stipulationibus,
Praeside Ev. a Bronckhorst, Jur. Prof. Den 22 Januari
1596 verdedigde hij eindelijk nog eene Disputatio de divid.uis
et individuis, weder Praeside Jul. a Beima, Jur. Prof.
ISTog grootere vreugde zou zeker den vader zijn bereid
geweest, als hij de verdere loopbaan zijns zoons had mogen
beleven. Tegen het einde der 16e eeuw promoveerde hij
te Leiden als doctor in de rechtsgeleerdheid. In 1603 werd
hij benoemd tot raedt en meester ordinaris van de rekeninge
in Holland, bij eene commissie van de ridderschap, edelen
en steden, representeerende de Staten van Holland en Westfriesland, van '15 Maart 1603, Tot op zijnen dood toe
bleef hij lid der rekenkamer. Nog in Maart 1645 komt

Wumkes.nl

MR. JOHANNES BASIÜS.

275

hij voor als doctor Johan Basius, presideerende meester van
de rekeningen. Hij stierf 25 April 1645, volgens aanteekening in de 3de rekening van den Heer Cornelis Camerlein, wegens de wedden, emolumenten en necessitatibus
van de kamer van de rekeningen voor de jaren 1647 —1652. 1)
Hij huwde met eene dochter uit liet aloud en aanzienlijk
geslacht van der Dussen. Geertruid van der Dusson, na
den dood haars vaders, vrouwe van Haringcarspel, was de
oudste dochter van Jacob van der Dussen, geb. 1 550 en
gestorven '22 December 1622, uit diens eerste huwelijk
met Geertruid van Heemskerk, dochter van Willem Jansz.
van Heemskerk, burgemeester van Leiden, en van Margaretba Engelbrechts. Het geslacht van der Dussen toch
was sints lange jaren eene regeeringsfamilie te Delft. Jacob
van der Dussen, haar vader, was in 1583 raad, 1589
schepen, 1592 burgemeester, 1598 Hoogheemraad van
Delfland en 1599 gedeputeerde in de Staten-Generaal.
Yoorts was hij Heer van Haringcarspel, Kalverdijk, Dirckshorn , Uijtjiishorn en Sijbakarspel. 2) Hare zuster Brechtland,
geb. 1594 is in 1616 gehuwd met Mr. Anthonij de Waal,
in 1621 Pensionaris van Monnikendam, in '1634 raadsheer
in den Hoogen Raad van Holland. Hij stierf in 1657, zij
in 1667, zonder kinderen na te laten,
Door zijne zuster Thietta of Titte, waarschijnlijk in 1578
of 1579 geboren, stond hij in' betrekking tot de mede zeer
aanzienlijke regeeringsfamilie Graswinckel. Zij huwde toch
14 Januari 1600 met Jan Graswinckel, zoon van Abraham
Graswinckel en Annetje Berckel, welke Abraham de volle
1) Deze laatste bijzonderheden dank ik aan de welwillende bemoeiing des Heeren J. H. Hingman, commies-chartermeester aan het
Rijksarchief
2) Zie Ferwerda, Adel. Wapen!., genealogie van der Dussen.
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broeder was van Gerrit Graswinckel, gehuwd met Baertje
Engelbrechtsd. van Maesland, de zuster van Basius' huisvrouw. De bestaande band tusschen de beide familiën werd
dus nog enger vastgeknoopt. Jan Graswincksl was veertigraad te Delft en schepen van 1613—1617. Uit hun
huwelijk werd geboren de bekende Mr. Dirk (Theodorus)
Graswinckel, Ridder, heer van Holij, geb. te Delft 1 Oct.
1600, gehuwd 10 Juni 1629 met Geertruida van Loon,
dochter van Hans van Loon en Maria Ruijchhaver, welk
huwelijk kinderloos bleef. Hij is vooral door zijne geschriften bekend geworden, tijdens het bewind van den
Raadpensionaris de Wit en stierf te Mechelen 12 October
'1666. Thietta was in 1613 regentesse van het weeshuis
te Delft, gelijk hare moeder Sofia van Maesland, regentes
of moeder was van het Fraterhuis te Delft.
Zoo was onze Basius, door zijn huwelijk en dat zijner
beide kinderen, in verbindtenis met de aanzienlijkste geslachten en leefde in belangrijke betrekkingen als het hoofd
van een hooggeacht gezin. Door zijne dochter is hij mede
de stamvader van een deel der familie Graswinckel en van
Loon. Of hij door zijnen zoon rechtstreeksche mannelijke
afstammelingen heeft gehad, waardoor zijn naam in stand
bleef, is mij niet bekend. Alleen las ik, dat een J. Basius,
dus iemand van gelijken voornaam, een bruiloftsgedicht
vervaardigde op het huwelijk van zekeren Heer de Kempenaei'. 4)
Staan wij nog een oogenblik stil bij zijnen persoon, hij
schijnt klein van gestalte geweest te zijn. Zijn felle bestrijder , Neonebellus, wiens schimpschiïft tegen Basius we
vroeger beschouwden, zegt er van, zinspelende op zijnen
naam Baes, dat een Priesch geleerd edelman hem gezegd
1) Catalogus der Maatseh. van letterkunde te Leiden in voce.
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had, dat hij uit spot door zijne landgenooten om zijne
kleine gestalte een baas genoemd was, hoewel klein een
Baas, men zou haast zeggen klein maar dapper. Hij zelf
zou dien naam dus verklaren, dat hij, hoewel klein van
lichaam, lang en breed van geleerdheid, van natuur klein,
van geest de grootste was. Het is een persiflage op de bewering van Basius, dat hij het beter wist dan alle rechtsgeleerden te zamen. Wij weten echter, dat Baas zijn geslachtsnaam en dus al die spotternij maar een woordenspel
is. Toch blijkt er uit, dat hij klein van gestalte was. We
kunnen echter iets van den schimp zijns bitteren vijands
overnemen. Op zijne ontwikkeling en werkzaamheid lettende , gedroeg1 hij zich zijns naams waardig. Hij was een
baas in goeden zin. Willem van Oranje blijft altijd de
heros in den bloedigen vrijlieidskamp tegen Spanje. Maar
dat hij staande kon blijven, onder de bitterste teleurstellingen niet moedeloos worden, telkens nieuwe plannen opvatten , en eindelijk zijn doel bereiken, dit moge zeker in
de eerste plaats zijn te danken aan zijne onwrikbare standvastigheid op echten godsdienstzin gegrond, maar toch ook
in de tweede plaats aan die krachtige mannen, die hem
ter zijde stonden, gehoorzaamden en zelfstandig zijne bevelen uitvoerden. Wel hem, dat hij, behalve bekwame krijgsbevelhobbers, ook in zijnen raad, mannen van beteekenis
had, zelfstandig genoeg, om plannen te helpen ontwerpen,
ondernemingen voor te bereiden en later die te helpen
uitvoeren; maanen, die hij ten volle kon vertrouwen en
aan wie hij veel kon overlaten. Onder deze bekleedt zeker
Basius eene aanzienlijke plaats. Coornhert's vreeze heeft
zich niet bevestigd, maar bleek geheel ongegrond. In nood
en gevaar, in ballingschap en omzwerving, bleef hij getrouw aan de zaak des vaderlands en der vrijheid, en
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onverdroten ten dienste van zijnen grooten beschermer.
Schoon nog jong aan den Prins verbonden, genoot hij, bijna
van stonden af aan, diens volkomen vertrouwen, en werd
zijn raad. Zeker, het was goed voor Basius zulken mentor
te hebben, die zijnen overmoed en niet geringen eigendunk
kon temperen en op de rechte baan leiden; hem bezadigdheid en voorzichtigheid leeren, om het bereikbare slechts
voor oogen te hebben. Weerkeerig konden zijne uitgebreide rechtskennis , zijn onaf hankelykheidsgevoel, zijn verstand en zelfstandigheid, zijne niet geringe talenten, den
Prins uitnemend dienen. Zeker er moet in dezen man,
reeds in zijne jeugd, iets geweest zijn dat aantrok, aan
hem verbond. op wien men zich veilig verliet, en het is
gewis eene hooge lofspraak als Bor bericht, dat de Prins
in allen gewiohtigen Lants en Sijner Exc. particuliere saken
qualijken iet ter hant nam, buiten den voorsz. Basii raet;
en voorts aanteekent: »ick hebbe gesien brieven, geschreven bij de hant van den Heere Mcolaes Bruijninck, doen
ter tijdt Secretaris en namaels oock raedt van sijne voorn.
Exc. en bij Sijne Exc. onderteekent. Daarin Srjn Hooggemelde Exc. den voorsz. Heero Basius van sijne goede
devoiren seer hertelijk bedankte, schrijvende te verhopen,
dat God Almachtig noch de genade geven soude, om het
zelve jegens hem te mogen met alle dankbaarheid bekennen, waertoe hij met alle gelegentheijt bereijd soude sijn. 1)
~Na een zoo hoogst belangrijk en werkzaam leven stierf
Basius den 11 September 1596 en is begraven in de Oude
of St. Hippolijtus kerk te Delft in den Noordertrans nevens
het orgel. Het was waarschijnlijk het familiegraf van de
familie van Maesland. Op de zerk toch van het graf van
Gferrit Graswinckel staat:
1) Bor, St. IV, boek 32, p: 326.
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Cornelia Engelbertsdr. van Maesland met Sophia Mattheusdr.
Engelbreoht Cornelis van Maesland, Eekenmeester der
Graeflicheijt van Holland starf a° 1574 de 16 Aug.
Dr. Jan Basius, Raed van sijne Exc. van Orangien starf
1596 de 11e Sept. met Sophia van Maesland starf 1598
2 7^ April.
Baertjen Engelbrechtsd. van Maesland starf 2 Aug. 1609
met Gerard Jansz. Graswinckel starf 5 Aug. 1627.
Hetzelfde leert ons de collectio momumentorum Sepulcrorum in de kerken te Delft in het archief dier stad als Ms.
berustend door Mr. Willem van der Lelij. Alleen wordt er
daar achter Orangien nog bijgevoegd, hoogloff. Mem.
Zijne huisvrouw heeft hem dus niet lang overleeft en
rust met hem in dezelfde grafplaats, met wien zij zoovele
jaren gehuwd was. Volge hier nog het jaardicht op zijn
overlijden :
•Johan BasIVs raed van WILLeM Prins van Orangien
Was een gesWoren Vleand van de tlrannl van Spangien
DoCtor In de besChreven reChten, en seer geLeert
Is gestorVen en wert tot Delf begraVen geaCht, geëert.
Aan het slot van mijnen arbeid gevoel ik al het onvolledige van mijn werk. Toch zal ik mijne moeite ruim beloond achten, als ik, door de aandacht op dezen man te
vestigen, eenen beter bevoegde dan ik, die over ruimer
bronnen beschikken kan, dan mij te beurt viel, aanspoorde
om later een volkomen levensbeeld te schetsen van Mr.
Johannes Basius.
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VIJF OUDE ZEGELS.
Als hulpwetenschap voor de geschiedenis en in het bijzonder voor de kennis van de elkander opvolgende geslachten neemt de zegelkunde eene belangrijke plaats in.
Zulke in metaal gesneden voorwerpen, dikwijls uit den
grond te voorschijn komende (na daarin eeuwenlang bedolven te zijn geweest), verplaatsen ons door hunne afbeeldingen en omschriften in lang vervlogen tijden. Zij stellen
ons een voorgeslacht voor den geest, dat eens zijn hand
daarop drukte om waarborg te geven aan wat men daarmede bezegelde, -f) Een voorgeslacht, dat nog langen tijd
behoefde eer het op het denkbeeld kwam de letters, die
men samengevoegd afdrukte en waardoor men woorden en zinsneden bekwam, ook eens afzonderlijk af te drukken, naarmate ze voor een woord noodig waren, en de drukkunst
uit te vinden.
Ben vijftal dier zegels wenschen wij met weinige woorden te beschrijven en op te helderen.
I. Ovaal looden zegel met aanhangsel om het op den
borst aan een koord gehangen bij zich te kunnen dragen.
Eenigzins door een spade-steek beschadigd. Omschrift: (in
monnikkenschrift) Sigillvm Lamberii canonicfi/ de Wismar.
(Zegel van Lambertus, kanunnik van Wismar). Het middendeel van het zegel vertoont een lelie met haar petalen,
t ) Zie Overijssekche Almanak, 1845. Sphragistisohe Aphofismen,
bk. 52—55.
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geflankeerd links door een halve maan en rechts door een
achtpuntige ster en wat hooger door twee kruisjes. *)
Looden zegels met oog zijn steeds oud. Het lood leent
zich beter dan het harde koper voor den goeden vorm der
letters en figuren, die men er in wilde snijden. Ook het
oog er aan is een teeken van ouderdom en wel uit de
twaalfde eeuw. Gevonden in 1850, ter plaatse waar eenmaal Lat klooster Lidlum (bij Tjummarum) stond, en geschonken door den Heer E. J. Alta, (toen Secretaris van Barradeel) wees de vindplaats van zelf aan hoe dit zegel van
dien Wismarschen kanunnik aldaar kon gevonden zijn.
(Wij gissen, dat het met zijn lijk begraven werd.)
Slaan wij toch de Oudheden en Gestichten van Vriesland
(Leiden 1723) I I , blz. 164 (8°) op, dan lezen wij aldaar
»Dat een heer Lambertus tot eerste proost van het klooster Lidlum werd benoemd en dat hij een »Reguliere kanunnik" was, terwijl ons zegel ons leert, dat hij uit Wismar 1) (een stadje aan de Oostzee, ten oosten van Lubeck)
afkomstig was. Wat later namen de Lidlummer monnikken den regel der Praemonstantenzer orde aan, legden het
zware kleed af en trokken een wit gewaad aan. Hun
eerste abt was Jelmarus (1182—1192). 2) Bij gevolg is
dit zegel omstreeks het midden van de twaalfde eeuw gesneden. Het berust (evenals al de volgende) in het Museum van het Friesch Genootschap. (Cat. Museum, blz.
165, no. 418. Verslag 1853, blz. 48.)
II. Ovaal koperen zegel, aan den achterkant met een
oog om het om den hals te dragen. Omschrift: Sigillvm
*) Lelies, halve manen, rozen, sterven hebben allen betrekking op
den in Friesland zoo hoo£ staande Maria-citltus of Maria-vereering, volgens Dr. Mensinga in Vierteljahrsschrift für Heraldik, Sphragistik und
Genealogie (1879) s. 80. Meded. van Mr. van Brucken Fock, 24 Dec. 1883,
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•persona, in Winzurn. In het midden: II. Maria met liet
kind Jezus op den linkerarm. Yoor haar knielt een man
in monnikkengewaad, de persona.
Het vinden van dit zegel in een stuk land onder Bajum
ten noorden van Winsum (waar tusschen het klooster Monnikke Bajum lag) eigen aan Dr. J. Oosterhaven te Winsum,
geeft ons de zekerheid, dat wij Her een Friesch zegel voor
ons hebben en van Winsum in de Groninger Ommelanden
geen sprake kan zijn. De schenker er van, de Heer S.
Gr. Bakker, woonde ook te Winsum. (CM. Museum, blz.
166, no. 420).
Persona 3) zegt Du Cange (in voce) Glossarium III, p.
250, folio Editio Lutetiae Parisiorum 1678) est Clericus qui
Beneficia Ecclesiastica obtinet, . . . is, qui Beneficia, seu
Ecclesias per Vicarios deserviri curat, dum ipse potiori redituum parte fruitur." Het is nog dikwijls zoo in Engeland ,
de Reverend geniet de meeste inkomsten, waarvan zijn
plaatsvervanger de Viccu'is slechts een gedeelte voor het
waarnemen van den dienst bekomt. Wie was hier deze
persona? De Oudheden vo'ornoemd geven opheldering. Wij
lezen aldaar (II, blz. 267): De parochiekerk van Winsum, die
Ier vergeevinge der abten van Lidlum plagt te staan, bragt
100 goudguldens (dus ƒ140.—) op; het Vikarischap 76
(ƒ106.40). De prebende die er was gaf jaarlijks 90 goudguldens (ƒ126.—). Aan den proost werden 16 schilden
betaald. —• Hoe kwam de abt van Lidlum aan dit recht van
begeving? Waarschijnlijk door hetgeen de Oudheden (II,
blz. 163) melden over de stichting van het klooster Lidlum,
gezamenlijk door Sibo van Lidlum en Tjalling Donia van
Bonneterp uit Winsum. Deze bouwden, te zamen, liet
eerste kloostertje Lidlum. Natuurlijk had Donia dit Bonnr1erp in zijn bezit, omdat hij, een rijk man, er naar ge1!»
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noemd werd. Tusschen Winsum en de Winsumer buren
lag- de hoogste terp van Friesland, die ook vele kostbare
kerkelijke oudheden opleverde. (Zie Cal. Museum, blz.
7 1 , no. 53).
III. Ovaal prachtig en zeer diep gesneden, geelkoperen
zegel met daaraan gehecht oog. Omschrift: -j~ S/igiüvm/
LIYDONIS SIKT6RD0TIS D 6 L I W 6 E T (Zegel van Livdo
(Lieuuse) priester van Liwert (Leeuwarden).
In het midden: Een priester, blootshoofd, omhangen
met de stola, staande, rechtsgewend met opgeheven samengevoegde handen in biddende houding. Voor hem staat
een miskelk op een voetstuk. Eene uit den hemel komende hand strekt zich zegenende over den miskelk uit.
Dit fraaie zegel werd, in liet gezicht van Leeuwarden,
gevonden in den terp, tevens begraafplaats van het nonnenklooster Bethlehem, bij Wijns. Het werd aan het Museum
geschonken door Mevrouwe Douairière W. S. van Sminia,
geb. Buma, wonende op de Klinse in het naburige Oudkerk. (Verslag 1882/83, blz. 22—25).
Eenigzins breedvoerig met het oog op de door wijlen
Jan Ernst Hooft van Iddekinge in 1881 in zijn Friesland
en de Friezen in de Middeleeuwen, blz. 77—'80, beweerde
stelling, dat bij het op de munten uit de elfde eeuw voorkomende Linvert of Liunvert enz., niet aan Leeuwarden maar
aan het gehucht Leeuwte bij Voüenhove zoude zijn te denken,
hebben wij in liet Verdag 1882/83, blz, 22—25, den
ouderdom van dit prachtige zegel, aangetoond en liet tot de
dertiende eeuw teruggebracht,
Wij vermeenen dit niet
alhier te mogen herhalen. Sedert 1881 heeft trouwens
niemand de bewering van Iddekinge beaamd, neen zij is
integendeel altijd bestreden. Colmjon zegt (Register, blz.

Wumkes.nl

ZEGELS.

287

8): Zij rust onzes inziens sop onvoldoende g-ronden." Prof.
Blok stemt daarmede overeen. 4)
Alle penningkundigen, zonder eenige uitzondering, kennen
de munten met Lvnverl, Livnvert enz. 5) aan Leeuwarden bij
voortduring toe, doch het is hier de plaats niet om ons
verder over die (zacH gesproken) 6) zonderlinge stelling
uit te laten. Genoeg, zij het te herinneren, dat reeds lang
vóór het jaar 1147 (Charterb. I, blz. 76), toen Wigbald,
abt van Corveij werd, diens voorgangers inkomsten uit de
kerk van Lienward trokken; dat in de eerste helft der 13de
eeuw Liwerd den burgers van Lubeck vrijen toegang tot
hunne haven en veiligen terugkeer gaven, (Urkundenbucli
der Stadt Lubeck I, no. 162, v. d. Bergh, Lijst", blz. 14),
bewijzen ten overvloede hoe hoog de oudheid dier plaats
opklimt. Ook de zegenende hand (dextera dei) is eene zekere aanwijzing, dat het zegel tot geen later tijdperk dan
de XHIe eeuw behoort, immers op munten verdwijnt die
hand reeds op hel einde der Xlle eeuw. -J-)
IV. Zeer fraai gesneden, geelkoperen, ovaal zegel met
koperen handvatsel van achteren (dus van jongeren tijd dan
nos. I—III, die aan koorden gedragen moesten worden).
Omschiïft in fijne, keurige letters, monnikkenschrift, gesneden
op een paar linten of wimpels: Siyülum X dm fdominij X
abbatis X in X Dockum. (Zegel van den heer abt van Dockum).
In het midden: rechts: de H. Bonifacius gemijterd met
den aartsbisschoppelijken staf in de linker- en een miskelk in de rechterhand. Voor hem knielt de abt van
Dockum in biddende houding. De staf achter dezen geplaatst doet toch in dezen persoon den abt herkennen. Dit
prachtige zegel in keurig palmhouten foudraal of doosje
•j"). Opmerking van den Heer J. Sehnlman, 10 Dep. 1883.
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geplaatst is, in dor tijd, aan het Genootschap geschonken
door den HoogEdel Gestr. Heer A. J. B. de Roije van
"Wichon, Kolonel te Nijmegen. (Cal. Museum, blz. 160,
no. 422).
Dit zegel was een zegel, dat door elkander opvolgende
abten van Dockum gebruikt werd. In de Oudheden voornoemd (I, blz. 404—405) lezen wij: »Te Dockum was een
» Kloosterkerk 7) met een convent van monnikken, dewelke
»ter gedagtenisse van den II. kruisgezant Bonifacius inge»wijd was. Deze ff. Bonifacius was onder den ban (kloksslag) van deze stad door de (van het Christendom) afvall i g e Friezen dood gesmeten (A. 755, 5 Juni). Deze kerk was
»eens zoo groot als (dan) de parochiekerk 8) en had een
»hoogen toren, maar de gansche kerk (den toren alleen
«uitgezonderd) 9) is afgebroken en met den grond gelijk
»gemaakt. Het convent plagt bewoond te worden van Re»guliere Kanunikken, naderhand tot de orde van S. Norsbertus overgegaan en is een zeer vermaarde Abdij geworden
»der h.h. Augustinus en Norbertus toegewijd."
Het is hier de plaats niet om over de geschiedenis dier
Abdij en de levens der abten er van uit te weiden. In
de Oudheden (I, blz. 415) vindt men de namen van een
drietal abten in 1414, 1491 en 1579 levende. Hooger
klimt het Charierboek van Vriesland op. In deel I, blz. 87,
A°. 1218, is een brief van den Jerazalemschen patriarch
ook aan den abt van Dockum gerigt te vinden.
Iets later (5 Mei 1228) hielp Tn., abt van Dockum,
mede tot een zoen over manslag (Matthaeus, Analecta II,
pag. 88). (Editio in 4to) v. d. Bergh, Lijst, blz. 12—43.
Onder de abten van Oostergo 10), die zich (26 April! 297)
bij Jan I , graaf van Holland, verontschuldigen, komt ook
voor de abt W. -Saneli Bonifacii in Boekum. Op de klok
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van lioodkerk leest men (in het Latijn) dat die door iXiculaas is gegoten in 1307 ten tijde Menardus abt van Dockum
was (Vrije Fries X V I , blz. 159). Ook aan de verzoening
tusschen de Friezen en Groningers op 29 Juni 1338 (Charterb. I, blz. 195) nam de abt van Dockum deel, doch bezegelde den verzoeningsbrief niet. Den 30 Juni 1393 schreef
Wijbrandus, deken van Oostergoo, een confirmatiebrief
van een brief aan den abt van Dockum gegeven. (Colmjon,
blz. 92, no. 382). Van een abtszegel van Dockum vonden
wij het eerst sprake (4 Oct. 1393) in een zendbrief van
Achtkarspelen. (Bijdragen tot de geschiedenis enz. van de
prov. Groningen III, blz. 157. Colmjon, blz. 93, no. 389).
Waarschijnlijk ons zegel, dat uit de vijftiende eeuw zal
zijn, werd, 5 Juni 1421, gebruikt om eene donatie te bezegelen. (Charlerb. I, blz. 435.) Sifridus heette toen de
abt, die ook wel, zooals wij (Charlerb. I, blz. 449) lezen,
het convents zegel >>an den zoenbreft' behangen zal hebben,
t. a. p. medegedeeld. Als, Eerwerdighe vader lieer, »komt
Willem Abt te Dockum in een Zoenbrief van 26 Mei 1443
(Gharterb. I, blz. 523—524) voor. »Ick frater Wilhelmus,
Abt tot Dockum, in een ghetuech disser waerheit heb
vnssis Conventis seghel an dissen breef mede ghehanghen."
V. Kond geelkoperen zegel met handvatsel, diep maar
ruw ingesneden met sommige zeer onduidelijke letters, zoodat de eerste lezing (Cal. Museum, blz. 166, no. 424)
aldus te verbeteren is. In monnikkenschrift staat er:
+ S/igillumJ x MIROZLAI DE GRAMBEWO. (Zegel
van Mirozlaus van Grambewo).
In het midden is een wapenschild, waarin een rechtsgewende leeuw, te voorschijn komende (naissant) uit de
tinne van een toren. Gevonden in den grond van het
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voortijds beroemde klooster Klaarkamp bij Rinsumageest.
Geschenk van den Heer G-. Jongsma, Secretaris van Dantumadeel te Rinsumageest.
Dit zegel heeft jarenlang rondgezworven eer het den
schenker gelukte om het voor het Friesch Genootschap voor
vast in handen te bekomen en het daaraan welwillend aan
te bieden. Toen wij het voor het eerst (April 1846) zagen,
verplaatste en de vorm en het wapen en vooral het duidelijke Grambewo, alsmede de aanvang van den persoonsnaam Mibo (later als Miro gelezen) ons naar N. O. Duitschland en vermoeden wij daarin een bewijs te vinden, van
betrekking tussohen de landen aan de zuidkusten der Oostzee gelegen en Friesche kloosters. —• Door tusschenkomst van
den Heer Mr. B. F. W. von Brucken Fock te Middelburg,
(wiens groote belangstelling in het Friesch Genootschap en
het Museum ons ook later bleek, door het schenken van
eene belangrijke som tot opbouw er van) ontvingen wij een
schrijven van den Heer von Bulow, Archivrath te Stettin,
van 22 Januari 1884, waarbij werd toegestemd dat de
ZL en D' onduidelijk waren (misschien ook wat misteekend
bij het lithographeeren) en dat de naam Miroslaw naar
Pommeren of Pommerellen verwees. Een Castellan (slotvoogd) met dezen naam was b. v. te Demnin en Wolgast,
volgens oorkonden van 1227—1229; een andere edelman
in 1234 te Stettin droeg ook dien naam. Verder lazen wij
»Grambewo is een snobler" vorm voor Graboiv, een zeer
dikwijls voorkomende wendische plaatsnaam ook in Pommeren en Pommerellen, b. v. bij Schwetz. f) De wassende
leeuw (lion naiasant) komt te dikwijls voor om bepaald het
wapen als dat van de familie Darguschen te bestemmen, enz."
Genoeg om het zegel als afkomstig uit de genoemde
t ) Schwetz aan de Weiehsel bij Terespol, bij de lijn Bromberg-Danzig.
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streken te herkennen. Op zich zoli' beschouwd is dit niet
belangrijk maar als een sprekend bewijs van oude betrekkingen tusschen Friesland, en (zooals Vondel zegt) : Jiet
vette land van Pruissen, in uitgebreiden zin genomen is
het merkwaardig.
Een paar voorbeelden van die betrekkingen zullen wij
bijbrengen.
In 1860 nam Mr. L. Ph, C. van den Bergh in zijne
Lijst van Oorkonden, die in het Cliarterboeh van Friesland,
ontbreken (1, 753—1300) blz. 1 1 , een stuk op uit
Miraeus, Opera diplomatica , T. ï f [ , p. 77, van het jaar
1208 getiteld: Eoguslaw -f) en zijn broeder Kasimirus *), vorsten
van Pommeren, geven aan de broeders van Mariengaard,
in hun land gekomen, eenige goederen bij Treptow en elders.
V. d. Bergh schijnt destijds nog vrij onbekend te zijn
geweest met de betrekkingen tusschen Pommeren en Mariengaard , althans hij vroeg nog: Is dit, zooals Miraeus wil,
Mariengaard in .Friesland? Colmjon, die 24 jaren later
(1884) in zijn Register, blz. 1 0 , onder no. 46 dit stuk
van het jaar 1208 ook vermelde, gaf daarop een bevestigend antwoord. »In Oudheden en Gestichten van Vrïes•»land (I, blz. 390) leest men, dat Anastasia, hertogin van
sPommeren, genegen was in Slavoniën een nieuw klooster
)>op te richten, en daartoe eenige nonnen uit het klooster
»van Bethlehem (bij Wijns) (onder Mariengaard behoorende),
«verzocht, welk verzoek door Sibrandus, zesden abt van
»Mariengaard (1230—1238) werd ingewilligd. Van die
»gebeurtenis, waaruit tot eene zekere betrekking tusschen
»de vorsten van Pommeren en dit klooster, te dier tijde,
«besloten mag worden, vindt men het uitvoerige verhaal in
t) Bogislaw II, 1187—122U, 23 Januari.
*) Kasimir von Demnin, 1134—1180 0/11. Pommeren 1187—1219.
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Uestu Abbatum orti S. Maria, uitgegeven door Aem. Wijbrands (Leeuwarden 1879) pag. 161 en volgende.
Wijbrands verwijst (blz. 161) nog naar een (in noot
10 aangehaald) werk van Winter, en diens dwaling, dat
het zenden dier nonnen onder den abt Siardus (1194—1230),
den voorganger van Sibrandus (1230—1238), zoude hebben
plaats gevonden. Neen! deze eerstgenoemde zond monnikken
en geene nonnen naar Belbog, (cjiiae) dat zijn de nonnen), vesii(jia fratrum ad eumdem locum trammissorum sequentes, p. 163.
Winter (t. a. p. S. 214) meldt nog dat Anastasia, de
hertogin van Pommeren, weduwe van Bogidaw II (f 1220
23/1), toen Zweedsehe monnikken het opgaven het Treptowerland aan de Prega te bebouwen, op raad van Sigwin
(Bisschop van Camin), hare oogen op het klooster Mariengaard in Friesland, dat buitenlands in groot aanzien verkeerde , vestigde. Zij hoopte daaruit mannen te bekomen,
die aan inspanning en arbeid gewoon, met gloeienden
apostolischen ijver vervuld en geschikt om te onderwijzen,
het Evangelie te verkondigen en het Christelijk geloof
in haar land te planten. Hare hoop werd vervuld.
Aan die monnikken wees zij de plaats Belbuch, op een
eiland in de Eega gelegen bij Treptow (een plaatsje tusschen Demmin en Neu Brandenburg aan den spoorweg
van Berlijn naar Straalsund gelegen) aan. (Belbnc, Biallbog
beduidde: witte God en duidde eene plaats aan waar de
God des UcIUs, het goede wezen vereerd werd).

Het lag

op een hoog, veilig punt, tusschen de vette moerassen die
de Eega (Trebel) en de in het land binnendringende zee
hadden doen ontstaan. 900 schreden ten Z.O. lag Treptow,
waar reeds in 1170 een kerk stond. Het doel van deze
Praemonstatenser monnikken was om. het land van Treptow,
liet middelpunt dier woeste streken, in cultuur te brengen
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en te »missioniren'\ Twaalf dorpen werden hun gegeven,
maar slechts één er van was gebouwd. Met noesten vlijt
gingen de Friesche monnikken aan het werk en nu is het
een land van belofte, schoon en rijk, waar der Friesehe
kolonisten spraak en zeden nog herkenbaar zijn. Het klooster
werd door giften en tienden rijk, vooral van schenkingen
van de hertogin Anastasia, opdat het daardoor in staat
zoude zijn ook een Praemonstatenser nonnenklooster te stichten. Wederom vestigde, zooals wij zagen, zij het oog nu
op nonnen uit Friesland. Achter het werk van Winter
(als aanhang (3) van blz. 222) vindt men het verhaal hoe
zulks geschiedde, getrokken uit het in Hugo, Annales II,
pag. 711 , opgenomen Chronicon Abbatis Sibrandi Leonis.
De abt van het klooster te Belbuch heette toen Otto. Tien
der voornaamste nonnen gingen, uitgekipt uit de overigen,
mede. Het waren: Anna, uit het oude geslacht Markeleu
(Martena) zijnde een zusters kleindochter van Reinicus (Rintje)
Reinder) van Martena, den medestichter van het klooster
Mariengaard; Sibriga, zuster van den bovengenoemden Otto ;
ütra, uit Groningen; Urst, uit Leeuwarden; Test, uit
Marne, en Totta Vestringa, uit Westergo en vier andere. Zij
gingen over zee naar Hamburg en verder over land naar Belbuch , waarbij zij de stichtingen der Praemonstatenser orde te
Balzeburg en Brade bezochten. Te Trejitow werden zij op
de vriendelijkste wijze door Anastasia ontvangen. Zij deed
ook van de wereld afstand, stelde zich aan het hoofd en
bouwde een klooster bij Wissekoio, dat Marienbosch (Rubus
Sanctae Mariae) naar de vele braambeziënbosschen op die
plaats en naar het voorbeeld van den naam Mariengaard
(Hortus S. Mariae). Zij stierf aldaar eerst in 1240, tachtig
jaren oud. (Zie verder Winter, S. 223).
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1) Deze Lambertus was uit Wismar in Pruissen. Eene
andere betrekking tusschen Leeuwarden en Wismar (1286)
vindt men in eene kennisgeving van die laatste plaats (toen
waarschijnlijk machtiger dan thans) aan Leeuwarden (Lewart) en andere steden, ürkundenbuch der stadt Lubeck
1, S. 456, no. 501. Vrije Fries IX, blz. 17. Colmjon, Register, blz. 25, no. 107.
2) De belangrijkheid van het klooster Lidlum blijkt ook
uit de stukken (1317) Charterb. I, blz. 157, en (1338)
Charterb. I, blz. 195.
3) Wibrandus Allardi (1408), Pastoor der kerk van S.
Vitus te Leeuwarden, noemt zich in het Charterb. 1, blz.
368, Persona ei Decanus Lewerdensis. In het Inventaris
van het archief der stad Leeuwarden, blz. 31 , komen
in 1453 voor Heer Jella (Juwsm-a), Persona te Oldehove,
Heer Hermen, Persona te Nijehove, en blz. 37 (1463)
Heer Douwo, Persona te Ferwerd.
4) Prof. P. J. Blok in zijne belangrijke Hludicu ouer
Fiiesche toestanden in de Middeleeuwen (Bijdragen Nijhoff—
Fruin, 3de reeks, VI, no. 1 , blz. 27): »De theorie van
Hooft omtrent de identificatie van vLinvert" op de munten
met het nooit op den voorgrond tredende en niet eens
Friesche gehucht Leeuwte (bij Yollenhove), komt mij zeer
zwak voor."
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5) In eene winter-avondvergadering van het Friesch Grenootschap (zeer lang geleden), deelde ik eene nieuwe gissing
mede over de oorspronkelijke beteckenis of afleiding van
den naam Lvuvert, zooals die meer of min veranderd op
vele munten uit de elfde eeuw voorkomt. Ik zei toen nagenoeg : »het woord is samengesteld uit Lvne, d. i. Trajectvm, Overzetplaats, of Veer en Weerd en die overzetplaats
over het Boerdiep, of liever de Middelzee van Leeuwarden,
b. v. naar Marssum, was In. de Weerd, de dijk naast den
mond of den uitloop in de Middelzee van de Ee (Eewal,,
Heerenwalletje bij de St. Jacobspioort). (Eekhoff I, blz. 202). Ik
grondde toen deze beteekenis van het woord Lune, Lvne of
Livne op eene plaats, voorkomende in een der deelen der Forschungen fur deutschc Geschichle, nu moeielijk weder te vinden,
waar vermeld wordt dat Lune beteekent een overzet oiveer
en dus Lunvert =: Lunweerd, de plaats (weerd) waar dat veer
was. Luneburg is de burg bij het veer over een tak van
de Elve, de Ilmenau, ja, in Friesland ligt het Huis ter
Lune, d. i. het huis bij het veer, de overzet over het Dohknmerdiep. Mijne eenvoudige uitlegging of liever afleiding
vondt geen bijval bij den Archivaris van Leeuwarden, die
in zijne Beschrijving (Aanteekening 11 , blz. 291) die afleiding vondt in Lyoue-weerd, de bezitting van zekeren Lieuwe,
doch daarmede was de veel oudere naam Lvnvert niet opgelost. Het stukje dat ik daarover had opgesteld en aan
den opposant ter plaatsing in de Vrije Fries overgaf, ging
(zooals mij bij onderzoek ter drukkerij van den heer Miedema veel later bleek) wel in handen van den zetter over,
werd gezet, de proef er van afgegeven, doch. toen die
niet terug kwam (ik zag die nooit), vielen de letters (na
lang wachten) weder in paslei, zooals de terme technique is.
Toen ik zulks ontdekte, had ik geen lust nogmaals het
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betoog te schrijven. Thans voeg ik aan het toenmaals gesprokene nog bij, dat in een werkje van A. Tibus (Dom
kapitular und geistlicher Eath) getiteld: Beitràge zur Nattienhinde Westfaliseher Ode (Munster 1890, S. 80) op
V Kreis Ludingltausen, de volgende namen voorkomen,
allen aan rivieren gelegen, a. AlÜünen aan de Lippe, een
stad en vesting 1193, daartegenover Lùnen (veel jonger) ,
Altlünen ontstond uit de hoven Sudlivnon en Nordlivnon
zuid en noordelijk van Altlünen. b. Luneburg aan de Ilmenau
kwam het eerst voor in 956. (Livnvert 1039—1047) als
Liuniburg. Verder c. Lunni (Plantlïmné) ligt aan de rivier
de Aa (beide komen reeds in het Werdensche Heberegister
voor), d. Haselünne ligt aan de Hase. e. Liuna {Leun) aan de
Lahn. y>Da alle diese Orle an einem Flussse liegen, mag
in, âieser Lage die Aufläärung uber die Bedeulung von,
'liliun, Hun zu suchen sein." Rede! nog een stap verder
Livn-Lvne — trajeetum, veer, ooerzetplaais en do Domkapitular was er geweest. Wij hebben hem «schriftelijk" dien
stap helpen doen, zoodra wij zijne opmerking lazen.
ïn het Verslag 1882/83, Aanivinden, blz. 24, hebben wij
als bewijs voor de belangrijkheid van het forum Lewert ook
aangevoerd, dat het vóór het jaar 1230 reeds een beul rijk
was. Wij schrijven opzettelijk het woord rijk, want wij stemmen in met den Heer E ,D. M., als hij in zijne Sigillographie
du Ponthieu (Abbeville 1855, p. 6) schrijft: »Avoir un
y>sceau pour Ie mayeur,

une

cloche pour Ie Bejfroi,

une

ïiuolence, un püori et un bourrel (bourreau) cela flattait tousjours beaucoup 1'orgueil municipal des bourgeois du moyen
»àge." En in Leeuwarden had zelfs de priester zulk een
fraai zegel.
0) De zonderlinge stellingen van wijlen den lieer Hooft
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van Iddekinge, ia zijn in den tekst genoemd werk, gaven ook
buitenlands aanstoot, b.v. H. Jaekel, blijkens zijne grondige
stukken Die friesîsche Wede fZeitschrift für Num-lsmatik.
Redigirt von A. von Sallel-, Beriin 1884 , X I , S. 189—201).
Das friesische Pfund und die friesische Marlz, (XII, S.
144—200 (57 Seiten). Ein lehrreiche Aufsatze, (XV. S.
300), zegt K. E. JE. Krause, in zijn Die friesische Tuna;
Tahabir (uitstekend bevoegd beoordeelaar van het numismatieke gedeelte er van) schreef t. a. p . , X I , S. 201 : »Eine
»wunderliche Behauptung des Hooft van Iddekinge, das
i>Liudrnark eine Mark bezeichne wie sie gerade in dem
»oder jenem Lande üblieh sei. Es biitte dann die zu
»Liudmark gesetzte Angabe über ihre Hohe gar keinen
•oSinn/' Een ander (de grootste kenner van middeleeuwscho Duitsche munten) H. Dannenberg, zegt t. a. p . ,
X I , S. 353, »dass Tergast (in zijn uitstekend werk: die
Münzen Ostfnedands 1 (Bis 1466) Emden 4883) ist
beizustimmen wenn er Iddekinge's Yersueh das MERE auf
gewissen Denaren HLERC zu lesen, und sie demgemäss
nach dem ostfriesischen Leer zu verlegen verwirft, denn das
M in MERE ist auf dem mir bekannten Exemplare ziemlich deutlich. Theil XII, S. 146, neemt Jaekel, een loopje met
H. v. I. »Mit fröhlieher Sicherheit nimt H. v. I.. p. 18
ff., den Denarius Agrippinae, ohne Weiteres für den Kölner Silberdenar, der i/ ]0 Kölner Loth wog." Aldaar, S.
151 , luidt het: Es ist ein uribegreiflicher Fehler Iddekinges,
wenn er in seinem Buohe (p. 19) bei die Untersuchung
des Werthes des SchilliDgs cona die Angaben der beiden
Rüstringer Manuscripte, (die allein unter allen friesischen
Rechtshandschriften diese Bezeichnung kennen), unbeachtet
lässt und nur die im 16 Jahrh. geschriebenen, von Pehlern
und Widersprüchen wimmelnden Bemerkungen der "Wühr
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dener Handschrift benutzt, u. s. w. Solche Fehler in der
Methode lassen uns zu keinen sicheren Resultat gelangen.
Auoli für numismatische Untersuchungen ist strenge Methode
erstes und letztes Erforderniss. »Wie enkel dingen zegt
die nooit vóór hem beweerd zijn, loopt groot gevaar dingen
te zeggen, die niemand na hem beweren zal.' ; (J. H.
(running Hz. te Bennebroek. Kerkelijke Courant 1 Jan.
1885).
7) De WelEerw, lieer J. Hogeman, Pastoor van Slagharen, zegt in de Friesdie Volksalmanak (1890), blz. 188:
»Het klooster en de kerk te Dokkum hebben vrij zeker hun
oorsprong te danken aan Ludgerus, die zich hier in het
jaar 777 vestigde, tenzij daar de eerste kapel door WilleJiadiis, die hier omstreeks 766 aankwam, werd gebouwd.
De bijvoeging »of wel door Bonifacius, die in 753 in
Friesland vele Christenkerken heeft gesticht", bestrijdt de
geachte schrijver zelf door de aanhaling van de plaats in
het Vila Bonifacii (Pertz. Monumenta) I I , p. 353, gevoegd »in quo loco martyrii postea constructa est ecclesia/' Zeker waren in 755 de vroegere kapellen, zoo zij
bestaan hebben, door de toen zoo bij uitstek aan het
heidendom gehechte Friezen, vernield.
8) Ook in Leeuwarden was de Jacobijner kloosterkerk
veel grooter dan de parochiekerken van 01de- en Mjehove.
9) Die toren, afgebeeld in de Friesche Volksalmanak
1849, is in 1832 f) afgebroken. Een herinnering e r a a n
f) Bij no. 384 Cat. Museum: De Bonifaciiis-toreii (in olieverf op koper)
staat afgebroken in 1829, doch onder het prentje: Afgebroken in
1832. Hij stond 80 voeten ten N.W. van de kerk en was bijna 200
voeten hoofi:. (Tegetiw. Staat van Friesland II,
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berust nog in ons Museum, in Cat., blz. 1 6 1 , no. 385,
vindt men toch vermeld: Een koperen (fraaie) pijpuithaalder,
waarvan de knop voorstelt de Bonifaoius-toren van Dokkum,
met het opschrift: »De Dokkum er toren,
Zooals die was te voren."
10) Oostergoo. Merkwaardig is nog in dit stuk van 1297
de verklaring van die abten van Ooslergo, dat niemand uit
Oostergo was opgetrokken om een zeker kasteel van Graaf
Jan I in West-Frisia te vernielen. Dat hadden dé Westergoërs alleen gedaan. Zij uit Oostergo hadden met die uit
Westergo niets uit te staan. Eene zee, het Boerdiep, en
eene afzonderlijke jurisdictie scheidden hen. (Van Bordego
is nog sprake in 1338. Charterb. I, blz. 195), In de
kronrjk van den abt Sibrandus Leo (bij Eranz Winter, Die
Praemonstatenser des zwölften Jahrhunderst und ihre Bedeutung für das nordôstliche Deutschland, Berlin 1865, S. 347)
lezen wij: »Van een non Totta Vestringa (Westra) ex
Westergoa, sic dicta quod eo tempore (13de eeuw) oh
maris interluentis ostium Frisia_ foret bimembris, modo maris
recessu in terram novam (Nijland) mutata ivieiït."
11) Gremboiv, dorp in het Regierungsbezirk Posen (Koningrijk Pruissen). Grambow, twee dorpen bij Stettin. Drie
dorpen in Mecklenburg-Schwerin. Granibewo, zes dorpen
in Posen. (MededeeHng van Mr. von Brucken Fock, Wiesbaden, 21 Jan. 1884.)
12) Bädeker zegt, am Trebel 151 kilometer von Berlin.
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Blz. 287 , regel 5 v. o. staat kelk, lees: boek.
» 293 moeten wegvallen van regel 1 5 , iA en 13 v. o.
Martena—Mariengaard en daarvoor te lezen: Merkin. (Zie
over dit geslacht de Vrije Fries XVI, blz. 309).
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»Beproet' in uwe kustenlanden
»Wat vrijheidszucht en moed vermag ;
»Vervul met schepen uwe stranden
»Dek ied're Zee met Neerlands vlag!"
(VAK HAKEN, DE GEÜZEW.)
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Een en ander over Friesland's Zeewezen
vóór 1665.

In zijne belangwekkende Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, spreekt de Zeeuwsche geschiedschrijver
Jhr. Mr. J. C. de Jonge van »de Strijdbare Vriezen, wier
«dapperheid ter zee zelfs voor de Romeinen reeds geducht
»was" en die later, in moed en in kennis van de zeevaart,
met de oorlogzuclitige Vlamingen, om den voorrang streefden , terwijl zij in de daaraanvolgende eeuwen, als stoute
zeevaarders bekend, een uitgebreiden handel dreven op
Denemarken, Zweden, Noorwegen, de Hanze-Steden, Engeland en Frankrijk.
Zoowel op die tochten, als in hunne veelvuldige oorlogen , vooral met Holland, bloven zij ook verder proeven
van moed en bekwaamheid in den zeekrijg geven en, mogen
die al vaak door daden van noodelooze wreedheid en woestheid zijn ontsierd 4), men beschoirwe deze onder het licht
van hun tijd en neme daarbij in aanmerking, dat de vijand
'het meestal niet beter maakte, zoodat de eene daad van
ruw geweld vaak de andere uitlokte.
Ook later in den vrijheidsoorlog tegen Spanje, maakten
1) Vgl. o. a. Kempo v. Martena, Annael of Landboek , in liet
Chartert), v. Friesland, dl. II , p. 92, 100 en?..
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de Friezen zich ter zee verdienstelijk 1) en waren zij het ,
die, na de overwinning op Bossu, de Noord-Hollanders
ijverig hielpen om meester te blijven van de Zuiderzee en
om de kustplaatsen, die nog in handen der Spanjaarden
waren, aan deze te ontweldigen. 2)
En toen met den aanvang der 17e eeuw, het zeewezën,
hoewel nog in zijne wording verkeerende, toch allengs
binnen bepaalde lijnen, meer vaste vormen begon ian te
nemen, om in de 2den Engelsehen oorlog tot een hoogen
trap van bloei te geraken — toen bleken de stoute moed
en de koene zeevaardigheid van den ouden stam niet te
zijn uitgestorven maar zelfs met ongekende kracht te herleven.
Uit de breede rij onzer Baanbrekers op den Oceaan,
behoeven wij daarvoor slechts te wijzen op Tierck Hiddes
de Vries, Douwe Auckes, de Brunsveldts, de Stellingwerffs, de Binckessen als de meest algemeen bekende namen
van mannen in wie de begrippen van moed, beleid en
trouw de hoogste toonbeelden vonden en bij wie men niet
weet wat het meest te bewonderen het kalme, vastberaden
overleg, den leeuwenmoed of, wat misschien alles verklaart, het onverwrikbaar plichtsgevoel, waarmee zij, vaak
met den zeek'ren dood voor oogen, als echte Standfriezen,
standhielden om hunne moeielijke taak ten einde toe te
volbrengen. En er zijn nog zoovele anderen wier namen
en daden met gulden letters in de geschiedrollen van het
Zeewezen staan opgeteekend!
Werd hierboven aangestipt dat reeds in overoude tijden
1) Men leze hierover Mr. A. J. Andreæ, ,,de Friesche Watergeuzen", in dit tijdschrift, 3e reeks, 4e dl., p. 479.
2) Vgl. o. a. Jhr. Mr. de Jonge, Qeseh. van het Ned. Zeew., 2e dr.,
dl. I , p. 2, 106/7, 124.
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ook de koopvaart door de Friezen op ruime schaal werd
uitgeoefend, zekere schrijver, Adam van Bremen, gewaagt
zelfs van avontuurlijke tochten door hen, naar het hooge
Noorden ondernomen. En al moge men diens verhaal, dat
zij reeds in het jaar 1035 tot dicht bij de Noordpool doordrongen , tot het gebied der legenden rekenen, toch geven
eenige Arctische plaatsnamen als: Nieuw Friesland, Hinlopenstraat, Jelmerland, het Wybe Jansz-vjater, Gale Hamkes-baai 1) e. a., allen grond om aan te nemen, dat die
streken, zij het dan ook in latere eeuwen, door hen niet
onbezocht zijn gelaten.
Doch bovenal was en bleef de eigenlijke koopvaardij
een bij uitstek nationaal middel van bestaan uitmaken, dat
rijke winsten opleverde en meer met den kloeken en practischen frieschen zin strookte dan het stille landbouwbedrijf,
't welk nog lang in zijne wording verkeerde en, vóór de
opkomst van den uitvoerhandel op Engeland, slechts een
matig bestaan gaf.
Hunne koopvaart, in de 16e, maar vooral in de 17e
eeuw, richtte zich hoofdzakelijk naar de kusten der Oostzee,
eene vaart, destijds niet ten onrechte, de moeder van alle
andere negotiën genoemd, terwijl op Noorwegen vooral eene
drukke houtvaart en een levendige handel in pik en teer
werd onderhouden.
De handel op de Witte Zee was aanvankelijk, n.1. sinds
het midden der 16e eeuw, in handen der Engelschen.
In 1577 verscheen het eerste Nederl. schip op de Dwina,
't welk voor rekening van den Middelburgschen koopman
Gilles van Eychelenberg gezegd Hoof man, werd gevoerd door
1) In de Ie helft der 17e eeuw ontleende het Wybe Jansz-water
zijn naam aan een burger van Hindelopen, en de Gale Hamkes-baai
den haren, aan een Harlinger Groenlands-Commandeur. Zie hierna.
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schipper Jacoh Jacobse en, naar N. v. Wassenaer I) verhaalt , zou zekere Claes Jansz van Hoorn, die voor den
Groninger handelaar Wigherinck voer, in 1582, liet eerst
de tot dusver onbevaren straat van Pudoshensco zijn opgestevend tot hot klooster St. Michiel, waarheen weinige jaren
daarna de zetel des handels in de Witte Zee, op hoog
bevel, verlegd werd en alwaar reeds spoedig daarna de stad
Archangel verrees. Volgens anderen echter moet hot bedoelde feit, dat aanleiding tot de stichting van Archangel
gaf, aan een schipper van het bekende handelshuis der
Moucherons. Adriaen Krijt genaamd, worden toegeschreven. 2)
Doch hoe dit zij, op grond van het feit dat in 1608
ook de Harlinger handelshuizen van Gerrit Ackema en Jelle
Jacobs Tempelaer deelnamen aan de oprichting van de
$ Compagnie tot den handel om liet noorden", of der y>Mosnovietvoerders" 3), mag men aannemen, dat zoo niet vroeger , toch in elk geval reeds toen, Friesohe schepen hun
steven naar de Witte Zee richtten, â)
Ook op Hamburg werd een vrij drukke vaart onderhouden. Volgens v. Aitzema I I I , p. 877, Ao. 1653, was de
Elve nooit zonder Ilolî., Priesche of Groninger schepen,
zijnde: uvan oudts een groote Navigatie uyl de Vereenigde.
1) Hist. Verhael enz., 1624, dl. VIII, fol. 91.
2) Zie Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, „De opkomst van het Ned.
Gezag in O.-Indië."' Verzameling van onuitgegeven stukken uit het
oud koloniaal archief I, p. 11 , noot. Deze schrijver geeft aan de
laatste lezing de voorkeur. Mr. J. Seheltema noemt A. Krijt, een
schipper van Hoqfman.
3) Zie Mr. J. Seheltema, Rusland en de Nederlanden.
4) Onder de Edellieden, die in 1615 het Gezantschap naar den
Czar vergezelden, behoorde de Fries Thomas van Burmania, die op
de terugreis te Reval overleed. Vau de „plechtige ambassade" in
1630. maakte de Dockumer Burgemeester Jolian van Veltdriel deel
uit, terwijl Ovitius Abbetna er als preilicatit aan toegevoegd was.
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•» Nederlanden, specialijck uyt . . . Vrieslandl . . Stadl en
f> Landen . . geweest op de Elve" en, mag er worden bijgevoegd, ook op Breinen.
Met echter alleen naar het Noorden maar ook tot de
havens van Engeland, Frankrijk, Portugal, Spanje en het
tegenwoordig Italië, strekte de Friesche handel en zeevaart
zich uit.
Voor een goed deel had zij hare kantoren te Harlingen,
welke stad, na (vermoedelijk in 1543) aan de noordzijde
en daarna, in 1579, aan de oostzijde te zijn uitgelegd,
in het laatst der 16e eeuw, door haren opkomenden zeehandel, meer en meer in bloei was toegenomen.
Wel is waar zag zij pas in 4589, voor het eerst binnen
hare muren, een zeeschip van stapel loopen, doch de reeds
tien jaar vroeger plaats gehad hebbende verwijding en uitdieping der zeehaven, zoomede de in dat zelfde jaar tot
stand gekomen uitlegging der stad, zijn feiten die reeds
naar een bestaanden en zich ontwikkelenden zeehandel heenwijzen , al werden de daarvoor benoodigde schepen dan ook
nog elders gebouwd.
In 1597 werd de stad voor de derde maal uitgelegd en
wel aan de zuidwestzijde, en ook deze vergrooting was
weer het gevolg van eisenen, door den zich meer en meer
uitbreidenden handel en zeevaart gesteld.
Voorts werd de Groote of Haringvisscherij van hieruit
beoefend en wel onder begunstiging van den Magistraat, die
daartoe in 1605 door de ingezetenen verzocht, weinige
jaren daarna, ook de stad zelve met een kapitaal van
ƒ 3000.— daarin deed deelnemen.
Dan in weerwil van dezen krachtigen steun, ging de
harmgreederij reeds twee à drie jaar later te niet, en bleven
alleen twee, door de stad zelf gekochte buizen, de visscherij
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nog een tijdlang uitoefenen. Des te beter uitkomsten bleef
echter de koopvaart voor Harlingen opleveren.
Reeds in het begin der 17e eeuw had deze zulk een
vlucht genomen, dat zij bijna geheel Friesland en Stad en
lande, van waren uit de Noord- en Oostzee voorzag, terwijl de wijnhandel, die er omstreeks dezen tijd sterk moet
hebben gebloeid 1), mede eene meer of minder drukke
vaart op Frankrijk en Spanje doet veronderstellen. 2)
Stavoren, Frieslands oude Koningstad, was een der oudste
Hanze-steden, naar men wil de derde in rang, doch hare
handel en zeevaart waren in de 16e eeuw, tengevolge van
verschillende oorzaken, nagenoeg te niet gegaan. In 't
laatst dier eeuw zag zij echter, zij het dan ook niet tot
het toppunt van vroegeren bloei, deze bronnen van welvaart weer binnen hare muren herleven. »De konst van
«varen door de woeste Zee" / zegt in 1647 haar geschiedschrijver 3), «kleeft de Ingesetenen deser stede noch aen;
»hunne goederen vertrouwe sy lichtelijck de Zee/ en dur»ven hun have Tou en Ancker overlaten. Sy ghewennen
»van der jeught aen het leven te waghen/ op een hout/
y>minder als een voet van de doodt zijnde/ zijn daerom
»ervaren/ selfs den gantschen Aerdt-kloot om te seylen."
1) Vgl. Tegenw. Staat v. Friesland I I , 2e st.
2) Onder tle Ned. koopvaardij-vloot, die in Dec. 1664, niettegenstaande gewaarschuwd te zijn, met Z.O. wind de Bocht van Frankrijk
uitliep en toen door de Engelschen genomen werd, behoorden o. a.
,,'t Wapen van Franeker", geladen met Franschen wijn en brandewijn,
,,/ï Orangeboorri' van Harlingen, met gelijke lading, v't Roo Fortuin"
van Friesland, geladen met zout en brandewijn. Later werden zij
„om schijn van justitie", daar de oorlog nog niet verklaard was, maar
in waarheid omdat er Fransche belangen bij betrokken waren, hoewel
op ergerlijke wijze bestolen, weer ontslagen. (Vgl. Holl. Merc. 1664,
1». 187.)
3) N.l. in de „Op en Nedergank van de oude Koninklycke en
loffelycke Anzee Stadt Stavoren" onz.
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Hare, den 1 Oct. 1549 te Keulen vernieuwde rechten als
Hanze-stad, werden den 16 Maart 1603 te Lubeck, op
nieuw bevestigd, terwijl Koning Christiaen IV van Denemarken, den ISO Aug. 1642, het door een zijner voorgangers , Waldemar, verleend privilegie bekrachtigde, krachtens
't welk de schepen van Stavore?!, bij 't binnenkomen der
Oresont, vóór alle andere vloten en schepen, door de tolbeambten geholpen en doorgelaten moesten worden. 1) Dit
voorrecht, 't welk oorspronkelijk aan Stavoren was verleend, omdat hare schippers oudtijds hadden aangetoond hoe
men door de Sont naar de Oostzee kon varen, bleef nog,
in elk geval tot het laatst der 18e eeuw, in stand, en dat
het de reizen der Stavorensche schippers niet weinig bespoedigde , blijkt wel daaruit, dat zij, op hunne terugreis
uit de Oostzee, weer in de Sont komende, daar nog meermalen schepen wachtende vonden die er reeds op hunne
heenreis, gelijktijdig met hen, waren aangekomen. 2) Het
langdurig oponthoud, 't welk de schepen aldaar ondervonden, zal wel hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan
het groot getal bodems, dat destijds door de Sont voer,
doch aan den anderen kant schijnen de »tollenaren" te
Eheneur ook geene gemakkelijke heeren te zijn geweest.
Zoo werd hun b.v. 3) te laste gelegd dat: »quamt haer te
spas soo vertolden zy deselve (n.1. de vreemde schepen),
»in 't gemeen noch hooger als volgens Conings Lijsten, en
»'t was noch beleeftheydt als zy de Schippers voorthielpen.
»Maar dickmael quaem 't den Tollenaers niet te pas, dan
»hadden de Toll Heeren gasten; dan stondt het hooft niet
1) Zie de acte daarvan in 't Charterboek V, p. 478.
2) Zie Tegenw. Staat III, Ie st., p. 313.
3) In 1645. zie v. Aitzema, Saken v, Staet en Oorlog, uitg. 1669/72,
III, p. 5.
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»te recht van de gisterige rous, dan waren se of moesten
»se uyt met een wagen, om haer wat te verlustigen; onsdertusschen moest men den schoonen wint laten over 't
»hooft waeyen; dattet dickwils een geheele reyse schade
»deet. 't Welck dan de Schippers ende Matroosen schier
»desperaet ende raesende maeckte, die geern elck weerby
»sijn Vrou, Kinderen, Vrienden en Vrysters waren; en
»t' huys komende haer vertoef niet sonder vloeckinge op
»de Deenen ende Tdlenaers wierpen."
Wel is waar zullen de schippers van Stavoren ook wel
aan dit ongerief hebben blootgestaan, doch zij konden zich
dan toch nog troosten met het vooruitzicht, in elk geval
het eerst voortgeholpen te zullen worden en uit erkentelijkheid daarvoor zonden zij dan ook, zelfs nog in 't laatst
der vorige eeuw, telken jare, met het eerste schip dat
naar de Sont zeilde, volgens oud gebruik, aan den Koning
van Denemarken een stuk Leidsch laken ten geschenke. 1)
Ook van de Zweedsche, Schotsche en Pransche Koningen
had de stad in vorige eeuwen belangrijke privilegiën ontvangen, doch 't bleek mij niet in hoever deze ook later
bestendigd bleven.
Ilindelopen telde in 1615 ongeveer honderd Grootschippers. 2) In 4 664 o. a. waren al de Burgemeesters er zeevaarders , zoodat zij, met goedkeuring van den Stadhouder
Willem Frederik, den Old-Burgemeester en Vroedsman
Broer Heeries machtigden, om, gedurende hunne afwezigheid , de stad te besturen. 3)
Onder het convoy van 170 koopvaarders, dat den 8
Augustus 1666, door de Engelschen in 't Vlie werd ver1) Tegenw. Staat.
2) Zie Merkw. v. Hindel. door Roosjen, Krocse en Eekhofi'.
3) Chai'terboek V, p. 656.
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brand, bevonden zich 29 Hindeloper fluiten, waarvan slechts
één het ontkwam. Ongetwijfeld bleef de koopvaardij er,
ook in 't verder verloop dier eeuw, in bloei toenemen,
daar in 1703 het getal Hindeloper zeeschepen op meer dan
honderd werd geschat. De Hindeloper schippers zeilden
gewoonïîjiE', met hunne fluiten van ongeveer 400 last, in
Maart uit, deden twee reizen naar het Noorden en vielen
in October of November weer binnen, om den winter bij
hun gezin aan wal door te brengen. Hunne schepen legden zij dan in winterlaag te Amsterdam, van waar zij ze
in 't voorjaar op de Hindeloper reede brachten, om ze van
hunne stad uit, door middel van kleinere vaartuigen, zoogenaamde »medebrengers" of vovertoUers", weer voor de
volgende reis uit te rusten. 1) Niet alleen dat dit den
handel en nijverheid hunner mede-ingezetenen ten goede
kwam, maar ook de Stadskas voer er wel bij, daar voor
elk vaartuig, dat met scheepsbehoeften de haven verliet,
's jaars een zilveren dukaton sluisgeld werd betaald. Een
betreurenswaardig voorval bracht echter in 1703 den eersten
knak aan deze bron van welvaart toe. Den 3 Dec. van
dat jaar stormden namelijk 23 groote Hindeloper schepen.
die op de reede der stad lagen, van liunne ankers weg en
dreven tusschon Zuriger Oord en Ferwoude op het strand.
Hoewel 14 hunner, na do lading gelost te hebben, weer
vlot en in diep water geraakten, leed Hindelopen toch
veel schade bij deze ramp, wat echter den subst. Grietman
van Wonseradeel, den Heer Tjaard van Aylva, niet weerhield om nog wegens strandrecht, een/tiende van de op 't
strand geraakte schepen voor zich te eischen. De 23 schippers beriepen zich nu op het Hof van Vriesland, en van
1) Zio Merkw, v. Hindcl., alwaar men ook omtrent de reederijen,
seheepsgebruiken enz, meer bijzonderheden vindt vermeld.
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Aylva, geen lust gevoelende om, overeenkomstig 's Hofs
uitspraak, 23 afzonderlijke processen tegen de schippers en
hunne reeders op touw te zetten, voelde zich nu wel gedrongen zijn eisch te laten varen. Sinds dit voorval, durfden de schippers echter niet meer zoo vaak op de reede
komen en eerlang hield dit geheel op, tot zeer groot nadeel van den bloei der stad. 1)
Wat hiervoor ten opzichte der Hindeloper zeevaart gezegd is, was in hoofdzaak ook op die van Molkwerum 2)
van toepassing. De bevolking van dat dorp bestond zelfs
nagenoeg geheel uit zeevaarders, en des zomers bleef er,
behalve de boekhouders van schepen, geen weerbaar man
aan wal; eene overlevering, welke nog in 1710 bevestigd
werd door Dr. Z. C. Uffenbach, die, naar aanleiding van
zijn in dat jaar aan het dorp gebracht bezoek, getuigt,
dat men er geene mannen, noch zelfs knapen boven de 6
à 8 jaar ziet, »omdat zij des zomers meestal naar zee zijn." 3)
Volgens Reglement van 1617 4) moest hier, van de jaarlijks aftredende Raadsluiden, steeds één uit de thuisblijvende
en één uit de zeevarende ingezetenen, worden gekozen.
Makkum dankte in 't begin der 17e eeuw zijne opkomst
en toenemenden bloei hoofdzakelijk aan de koop vaart; »en",
zegt de schrijver v/d. Tegenw. Staat, »de Makkumers wor»den alomme erkend voor stoute zeelieden."
1) Tegenw. Staat III, 2 st., p. 388.
2) Vroeger geschreven „Molqueren". Opmerkelijk is het dat een
eilandje, liggende voor de stad Carlshaven, op de zuidkust van Zweden, dienzelfden naam droeg. Zie o. a. „Atlas contractus orbis Terrarum, Amstel. ex officina, Nicolai Visscher", die van het midden
der 17e eeuw dagteekent. Op latere kaarten komt die naam niet
meer voor.
3) Vgl. de vertaling van Mr. J. Dirks in dit tijdschrift, dl. VI, p. 372.
4) Zie Charterboek V, p. 233.
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Om verder van Dockum, Workum , Koudum, Warns 1)
en andere aan en bij de zee liggende plaatsen niet te spreken, dreef ook Bolsward, 't welk in 4549 zijne rechten
als Hanze-stad het laatst erkend zag 2), handel en zeevaart op Frankrijk, Engeland, Noorwegen, Antwerpen enz.
en dat die koopvaart nog al beduidend moet zijn geweest,
blijkt daaruit, dat de stad in 1589 een accoord met Harlingen sloot tot betonning van y>de Jettings", eene vaargeul
in de Zuiderzee, tussehen 't Grind en 't Langezand. 3)
In andere plaatsen, zooals Sneek, Woudsend, Grouw,
IJlst en Lemmer, bereikten de reederijen eerst in de 18e
eeuw hun tijdperk van bloei.
Hiervoor werd aangestipt tot welke landen en zeeën de
Friesche koopvaart zich hoofdzakelijk uitstrekte en daaronder zoekt men te vergeefs Oost-Indië. De vaart op »de
Groote Oost" was dan ook geheel in handen der O.-I.
Campagnie 4), die hare kamers in Holland en Zeeland had.
Wel is waar werd, ingevolge octroy der Staten van Vrieslandt d.d. 1 April 1642, reeds den volgenden dag, door
verscheidene ingezetenen van dit gewest 5), voor het geval
1) In 't laatst der 18e eeuw woonden hier nog vele vermogende
Oostersche en Westersche schippers (Tegenw. Staat). De weduwe van
den commandeur Auke Heins de Vries, overleden 8 April 1776, begiftigde er de kerk met een zilveren avondmaalschotel,
2) Zie het betrekkelijk Certificaat daarvan in Charterb. III, p. 172.
3) Zie over „de Jettings" hierna.
4) Haar oorspronkelijk octroy is te vinden hij v. Aitzema I, p. 155.
Het dagteekent van 20 Maart 1602 en werd later meermalen verlengd,
gewijzigd en aangevuld.
5) N.l. de Heeren: Joannes Crack, Grietman van Aengw. en medegecommitt. in de Staten-Generael, Syds van Ösinga, Grietman van
Doniaw. en Dr. Jacobus Hiüebrants, beide Gedep. Staat, Dr. Gaius
Nauta en Dr. Petrus AUardi Jongestal, Raden Ordin: 's Hofs van
Vrieslandt, Hohbe van Baerdt, Grietman van Haskerl. en MonsterComm., Sako Fockem, Grietman van Opsterl. en Raed ter Amsterrt.
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dat bij de toen weldra ophanden zijnde verlenging van liet
octroy der bestaande O.-I. Compagnie, daarin aan Friesland geen deel mocht worden toegekend - eene Vriesche
O.-I. Compagnie, die te Leeuwarden hare kamer zou hebben - opgericht 1), doch hoewel dit gewest, van de bestaande Holl.-Zeeuwsche O.-I. Compagnie, was en bleef
uitgesloten, is de aldus opgerichte Vriesche 0.-1. Compagnie
sonaengesien alle moeylycke en costelycke sollititatien, soo
»aen haar Hooch Mogende, als de Bewinthebberen van de
solde Compagnie" 2), nimmer in werking getreden 3),
terwijl in 1645 gedane pogingen om haar, ingeval van
vereeniging der bestaande W.-I. Compagnie met de bestaande
O.-I. Compagnie, daarbij in te sluiten i), door de niet tot
standkoming dier vereeniging zelve, evenzeer mislukten.
Toch gaf men hier den moed nog niet op om de voordeelen, die de vaart op O.-Indië afwierp, mede deelachtig te
worden; althans tot 1665 bleef dit onderwerp aan de orde,
toen het, bij wijze van schikking, aan den kant schijnt te
zijn geraakt. 5)
De West-Indische Compagnie had, blijkens haar octroy
Admt., Dominions ah Holtinga, Urietman van Barradeel, Gosîiolc van
Hiddema en Dr. Gualtherus Gualtheri, Landschap-ontvangers, Saecke
Teye?is, Secretaris van Opsterl. en mede-Rekenmeester in Friesland;
Hendrick v. Marssum, Burgemeester te Leeuwarden, Bruyti Geersma,
oud-Burgemeester te Harlingen, Lammert v. Dalen, oud-Burgerhopman te Leeuwarden, Sîbrant Jaspers en Frederiok Hachtingh, kooplieden aldaar.
1) Oharterboek V, *p. 471 v. T., aiwaaï ook het Reglement is
opgenomen en p. 477.
2) Resol. 18 Maart 1648. Gharterboek V, p. 515.
3) Zie omtrent de redenen hiervan en der uitsluiting v. Aitzema
II, p. 848 en 899.
4) Resol. 5 Dec. 1646, p. 495.
5} ld. 14 Juli 1648 en 11 Febr. 1665, p. 516 en 743,
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van 1621 1), hare 5e kamer mn Vrieslandt mitsgaders
Sladt en Landen" en dese was gezeteld te Groningen. 2)
De koopvaart op bepaald aangewezen streken binnen hare
limiten, was echter, onder zekere voorwaarden, ook aan
particulieren geoorloofd. 3)
Beide Compagniën hadden hare eigene schepen, waarmee
zij handel dreven en oorlog voerden in de haar toegewezen
gewesten.
Van rechtstreeksche handel en zeevaart door Friesche
kooplieden op O.-Indië, kon dus geen sprake zijn, terwijl
aan die op W.-Indië, althans in de eerste jaren, te veel
gevaren en moeilijkheden verbonden waren om, bij gebreke
van zekere bescheiden, aan te nemen, dat door particulieren, ^ a n de evenbedoelde vergunning veel gebruik is
gemaakt.
Uit het bovenstaande laat het zich gereedelijk verklaren ,
dat aan zoovele zeetochten naar vreemde werelddeelen, zelden of nooit door Friesche oorlogschépen werd deelgenomen.
De Friesche handel en koopvaart hadden daarbij te weinig
belang. » Vrieslant", merkt v. Aitzema dan ook op, 4)
»had weynich Westersche Negotie" en verder: 5) »Vries»landt niet te doen hebbende met de Oost- en West Indi»sche compagniën, als daerin niet herederende" enz.
Ook onder de Levantvaarders, schepen evenals de Oost3) Bij v. Aifesema ï, p. 6SÜ.
2) Zoo namen van de Groninger kamer, aan de verovering der
Zilvervloot deel: „de gouden Leeuw", eapt. Pieter Walighss., ,,tfe
Dolfijn", capt. Hendrick Cornelisz Dreven, en 't jacht „cfe Vos", eapt.
Jan de Braem.
'S) Zie Ordre en Regiem, bij v. Aitzema I, p. 67, 69.
4) Ao. 1653, III, p. 803.
5) Ao. 1664, V, p. 191.
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Indische, van grooter charter en vrij sterk bewapend 1)
vindt men over verschillende jaren geen enkel, dat eenig
blijk van Friesche herkomst draagt, en neemt men daarbij
in aanmerking, dat op de hier en daar medegedeelde lijsten 2) van in de 17e eeuw, uit Turksche slavernij, verloste
schepelingen, zelden Friezen voorkomen, dan is het meer
dan waarschijnlijk, dat hunne koopvaart op de Levant van
geene en die op de overige kusten der Middellandsche zee
niet van groote beteekenis is geweest.
Intusschen schijnt zij, in den verderen loop dier eeuw,
't zij voor eigen handel, of ook als vrachtvaart, zoowel
op de Middellandsche zee als op de West-Indiën, merkbaar
te zijn toegenomen.
De vaart naar het Noorden, en vooral op de Oostzee,
bleef echter de voornaamste. Geen wonder dus, dat de
y>Hynlepre Seemans Almenak op it 1679 e jier" 3), van de
Hindeloper vrouwen, die naar haren man verlangen, zegt:
1) De schippers der O.-I. en Levantvaarders werden, ter onderscheiding van die der andere koopvaardij -schepen ^"càpiteyn genoemd.
Zie o. a. Holl. Merc. 1663, Inleiding, die overigens ook merkwaardig
is te lezen.
2) O. a. in Holl. Merc.: 't "Waren meest Hollanders, vooral van Amsterdam en de daaromheen liggende plaatsen, zoomede Zeeuwen. Dat
er echter ook wel Friesche zeelieden in handen der Turken geraakten,
blijkt o. a. uit de volgende, door den Heer Johan Winkler, in een
oud schrijf boek van de vorige eeuw gevonden aanteekening: Ao. 1621,
18 may is een grote Turkse vlag in de kerk (n.1. de groote kerk te
Harlingen) „opgehangen, welke de Magistraat vereert was van vier
„maats, welke in Turkyen gevangen waren geweest. Een van deselve
„was een Harlinger, genaamt Lieuwe. Dese maats sijn op een onge„hoorde manier los gekomen en met veel buit in een seheepjen, op
„Turksche wyse gemaakt, binnen Harlingen geseilt, schietende enige
„stueken geschut af, tot teken van Victorie."
3) „tu Leeuwert by Johannes de Ruiter" en opgenomen in J. H.
Halbertsma's Hulde aan Gysbert Japiks , 2 st., p. 188.
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»Krieuweljen 1) fan de Hynlepre Schipperswyveii ys:
y>Noordewyn ys foor de Wyn" en daarvoor getroostten de
»sindoekte" sehoonen zich wat:
ï> De noordewyn, hu kaald en stoer
y>En fel yn winterflaaigen,
y>Al 'waait ze trog de laeae su soer,
»Ys mest nei uis behaaigen."
^ Al ys myn man den oppe see,
Hy sol nei huis ivol drieuwe,
T>En yzzer tuis ov oppe ree,
y>Sa muiter tuis wol blieuwe."
De Commissie- of Kaapvaart, 2) welke vooral in Zeeland
welig bloeide, schijnt in Friesland nimmer wortel te hebben geschoten. Het eenige spoor dat men er van vindt
is de door de Generale Staten, in April 1653, aan Pietcr
Maertens Moyman verstrekte commissie als capiteyn op een
door Pieter Willems Sloterdyck uitgerust »schip van retorsie", waarvan de origineeîe acte bij het Priesch Genootschap
wordt bewaard.
Eene andere tak van zeevaart was hier meer mfaeemseh.
Er bestonden nl. te Harlingen, Stavoren, Workum 3) en
1) In dat werk vertaald door „ongeduldig reikhalzen".
2) Zie het Reglement hierop, dd. 3 Oct. 1643, bij Tjassens, Zoepolitie, te 'sHage 1669, p. 245.
3) Zoo was het b.v. Gale Hamkes, commandeur op den walvisehvaarder „de Oranjeboom" van Harlingen, die den 24 Mei 1639, op
78°, bij Spitsbergen, de 20 der 86 overgeblevene manschappen van
den verongelukten Hoornsehen walvischvaarder „Spitsbergen", commandeur Dirck Alhertsz. Raven, redde. Hiervan is in 1648 te Amst.
bij Joost Hartgers, in de Gasthuissteeg, een gedrukt verhaal uitgegeven. In Dr. Broers, Uitg. en onuitg. stukken, p, 41 , komt
ÂO. 1682, een walvischvaarder uit Stavoren voor en te Workum herinneren nog bestaande gevelsteenen aan do uitoefening van dit bedrijf,

21
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zeker ook op andere plaatsen 1), reederijen ter Groenlandsen Straet Davis-visscherij en wel nadat de Staten van dit
gewest den 22 Nov. 1634, op een request van i> Uitbrandt
nDircksz. Burgemeester tot Harlingen en Wybe Jansz.
» burger binnen Stavoren", daartoe octroy 2) hadden verleend en den Friezen anderhalf jaar later, aandeel in de
Noortsche Compagnie van Holland en Zeeland was toegekend. Dientengevolge kregen zij hun deel van land en zee
in de Zuidbaai op Spitsbergen, alwaar zij op het eiland
Amsterdam, tegenover Smerenburg, eene Traankokerij oprichtten , die, nog in 't laatst der vorige eeuw, onder
den naam van de Harlinger kokerij bekend stond 3), terwijl op de in 4 882 vervaardigde, bij het verslag van den
5n tocht der »Wülem Barents" gevoegde kaart, de zeeengte , tusschen "West-Spitsbergen ter eene en Stans-Yoorland en Barentsland ter andere zijde, nog als het Wybe
Jansz.-water voorkomt. 4)
Bood. dus Frieslands eigen handel en zeevaart, aan het
jonge geslacht, dat zich tot de zee aangetrokken voelde,
eene ruime gelegenheid om die roeping te volgen, ook op
kielen, in andere gewesten thuis behoorende, kliefden tal
van Friezen verre zeeën en bezochten vreemde werelddeelen.
In meer of mindere mate was dit zeker toe te schrijven
aan de omstandigheid dat niet allen, op de hier thuis behoorende schepen, plaats konden vinden of wel elders hoogere gagiën konden bedingen, doch de hoofdoorzaak schijnt
elders te moeten worden gezocht.
1) Wij hebben hier in 't bijzonder het oog op de 17e eeuw. In 1720
bestonden dergelijke reederijen alleen te Harlingen en een te Leeuwarden.
2) Te vinden bij van Aitzema II, p. 412.
3) Tegenw. Staat II, 2e stuk, p. 602.
4) Zie ook de benamingen op p. 307 hiervoor; waarbij nog te voegen : ,,fte Sjouke Douwes Bogt" op de Westkust van Groenland , bij Disoo.
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»Er zijn tijden", zegt Mr. J. K. J. de Jonge 1 ) , daarmede doelende op het laatst der 16e en op het eerste gedeelte der 17e eeuw, »waarin de zoon in den toestand
berust, waarin hij in 's vaders huis bij het intreden van
zijn leven, zich geplaatst vindt; in zulke tijden wordt er
zelden iets grootsch verrigt. Maar er zijn ook tijden waarin
het is, als of er eene atmospheer bestaat die te eng is
voor hen die er in leven, waarin de jongeling niet berust
in de stelling waarin hij geplaatst is; tijden in welke velen
zoeken en turen naar lotsverbetering en avontuurlijke wederwaardigheden. Dan vindt men er die, zooals Linschoten
het beschrijft, swezende in 't vaderland, in de eerste jeugd
«geneigd zijn tot lezen van vreemde dingen van landen en
«geschiedenissen, waarin zij bijzonder welbehagen en ver»makehjkheid hebben, met eene groote verwekking der
«begeerte om vreemde en onbekende landen te bezien of
»eenige avonturen te verzoeken."
Dat was de geest, die destijds in de Nederl. Gewesten
in het algemeen heerschte, en kon het anders of deze moest
wel niet het minst tot uiting komen bij de Friezen, die,
door de ligging van hun land, door hun handel en door
hunne traditiën, reeds van oudsher met de zee van nabij
waren vertrouwd geweest?
En die gisting en werking, dat leven ook op velerlei
ander gebied, bepaalde zich niet tot enkele jaren, maar,
aangemoedigd door de rijke vruchten, bleven ook in het
verder verloop der eeuw, jongere geslachten de voetstappen
der ouderen drukken.
Ver buiten de bakens, waarbinnen zich Frieslands eigen
handel en zeevaart bewoog, treft men dus gedurig Friesche
zeevaarders aan.
1) Opkomst van het Ned, Gez. in O.«Indie I, p. 3.
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Maerten Gerritsz. (dej Fries 1) van Harlingen, zeilde in
1643, in dienst der O.-I. Compagnie, met de i>Kastricum',
schipper Pieter Willemsz. Knechtjens en de vBreskens",
schipper Hendrick Cornelisz. Schaep, van Ternate, om de
ligging der landen benoorden Japan op te nemen. Hij ontdekte Staten- en Compagniesland, gaf zijn naam aan de
tussehen die eilanden loopende straat, en bracht verschillende kusten, met merkwaardige juistheid, in kaart. De
Fransche zeevaarder la Pérouse, stelt hem onder de uitmuntendste zeelieden van zijn tijd.
Douwe Auckes bedreef in 1652 zijn bekend heldenfeit als
capiteyn, mede in dienst der O.-I. Compagnie, en dat hij
niet alleen door dapperheid uitmuntte, bewees de later op
hem gevallen keuze voor het Luit.-Admiraelschap van
Yrieslandt.
Ryckloff van Goens, van afkomst een Fries 2), klom op
tot Gouveraeur-Generael van O.-Indië.
1) în Nav. 1865, p. 248, wordt medegedeeld dat hij in April
1639 te Batavia huwde met Josiva de Frese, j . d. van Gent, terwijl
aldaar tevens blijkt dat hij schipper en van Harlingen afkomstig was.
Bij de even later volgende vermelding van zijn in Jan. 1647, als weduwnaar van Josina Vreese, met Catharinu van Goch, van de Weert,
gesloten huwelijk , wordt hij genoemd ^Commandeur in dienst der M.
Comp." Hij overleed in eene expeditie tegen Manilla, waar hij in
1647, als Admirael, het bevel voerde en zijne weduwe C. v. Goch,
hertrouwde Jan. Î648 met den oppercoopman Jacohus Hetisbroeci. van
Delft, (id.) De aanduidingen van: Schipper, Commandeur en Admirael,
weerleggen den door G. Moll „Verh. over eenige vroegere zoetogten
der Nederl." geopperden twijfel of hij zelf wel zeeman is geweest en
men niet aan zijn schipper Knechtjens, de later door la Pérouse zoo
nauwkeurig bevonden waarnemingen verschuldigd is. Zie omtrent hem
„Reize v. Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar Japan" , uitgeg. bij
F. Muller te Amsterdam, 1858, door P, A. Leupe, diens bijdrage in
de Fr. Volksalm. van 1859, p. 117, de hiervoren aangeh. Verhand.
van G. Moll en de verdere door dezen genoemde schrijvers.
2) Blijkens een ter Prov. Bibl. berustenden brief van den Heer
Leupe, was R. v, Goens, volgens zijne eigene aanteekenmgen . den 'M
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Jacob liiuckes liet zijne commandeurs vlag van een Amsterdamsen Âdmiraliteytschip waaien.
De Leeuwarder Hendnck Sieuivertsz. Spanhem 1), aanvankelijk,

als schrijver, bij de O.-I. Compagnie in dienst

getreden, voerde in 1638 het bevel op de «Klein Amsterdam", nam in 1640/1 een werkdadig deel aan de belegering en verovering van Malakka en kwam in 1643 weer
in Indiö, als capiteyn op >)de Walvisch".
Reynier mn

Tzum

werd in 1645, door H.H. Raden

van Indië, naar Japan gecommitteerd en later aldaar tot
der Compagnie's Opperhoofd aangesteld. 2) Sybrand Abbema,
in 1666,

koopman

in dienst der O.-I. Compagnie, ver-

overde het eiland Run op de Engelschen 3), terwijl Mes
Juni 1619 te Cleve, geboren uit: Volckert Boukes, cornet eeiier compagnie eurassiers, en Hillegond Jacobs, van Franeker, terwijl zijne
grootouders van vaderszijde waren: Boyke (BoukeV/^ycklnffîen Jnliana
Maria van Wierssen (Vierssen ?)
1) Hij was gehuwd met Geertje Arents (Nav. 1862, p, 266). üok
diende in 1652, als capiteyn ter Amst. Admt. een Jac. Sieuwersz. Spanheyms, die in den 3daagschen zeeslag sneuvelde (Holl. Merc. 1652,
p. 41; 1653, p. 25, uoot.)
2) Zie verder omtrent hem , de bijdrage van den Heer D. Cannegieter, in de Friesrhe Volksalmanak van 189Ü. Hij was waarschijnlijk, althans naar naam en tijdrekening, dezelfde R. v. T. die in 1658
voorkomt als Volinagt ten Landdage, in 1664 als Vroedsman te Ijlst
en, blijkens nog aanwezige grafzerk op het kerkhof aldaar, den 21
Sept. 1670 overleed als Gecomitt. Genl., Lid der Rekenkamer en
Burgem. v. Ijlst. Zijne weduwe Margaretha van Aesgama overleed 28
Mei 1689, oud 70 jaar, terwijl op hunne evenbedoelde grafzerk , de
volgende schilden, waarvan de wapenteekenen uitgebikt zijn, in deze
orde voorkomen:
Aysnia
Aesgema
Arentsma
Bouma
Tzom. Aesgema
Aysnia
Aesgema
Aysma
Aysma
3) Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, Opk. v, h. Ned. Gezag in O.-I.
VI, p. 103.
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(Jilles ?) van Goutum, die in Juli 1599, van de vloot des
v.-Admls. Jacob v. Heemskerok, als coopman te Neyra
was geplaatst 1) en Larnbert Dircksz. Haga, die in 1613,
als oppercoopman, belast was met de leiding van het eerste
Nederl. kantoor te Japara 2), vermoedelijk eveneens Friezen waren.
Zekere Jorit Martens van Tzum, was supercarga op 't
jacht der W.-I. kamer te Amsterdam y>d' Eenhoorn", behoorende tot de vloot waarmede Piet Hein, in 1628, de
Zilvervloot veroverde 3) en een matroos uit Stavoren onderscheidden zich bij die verovering door buitengewone kloekheid. Het enteren der galjoenen werd nl. verhinderd door
de hoogte der scheepsboorden, doch onze Stavorener wist
daar spoedig raad op. Hij klom langs eene neerhangende
lijn bij het galjoen op, maakte eerst eenige touwen vast,
welke hij aan zijne maats in de boot toewierp, klom naar
de mars, hakte daar bedaard de hoofdtouwen door en wierp
deze' over op de Nederl. schepen, die hierdoor geschikte
ladders kregen om hun volk naar boven te doen klauteren.
De Spanjaarden bepaalden er zich toe met dit alles verbluft
aan te zien. 4)
Een voorbeeld van trouw leverde Bernard Driepondt van
de Joure. Deze, behoorende tot de bemanning van het O.-I.
schip »'t Huys te V'eisen" , in 1668 op retour naar't vaderland, bracht eene samenspanning mee aan het licht van
16 opvarenden, die van zins waren het schip af te loopen
1) Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, Opk. v. het Ned. Gezag in O.-I.
I I , p. 444:
2) Idem IV , p. IX. Voorrede. In de Doop en Proclam. boeken
van Sneek, komt op de jaren 1678 v. v. meermalen de naam hambar lus Haga voor; deze was afkomstig van Heeg.
3) Zie de Fr. Volksalm., aangehaald op de vorige pag. noot 2.
4) Mr. J. Schelteina, Gesch. en Letterk. Mengelw. III, 1818, p. 152.
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on 't volk te vermoorden. Ter belooning werd hij tot corporael bevorderd en ontving bovendien »50 realen van
«achten met 16 per maent binnen zijn verbonden tijt". De
schuldigen, die allen bekenden, werden in boeien geslagen,
3 hunner stierven en de overigen ontvingen aan de Kaap
de Goede Hoop hunne gerechte straf. 1)
En zoo zou de lijst van hoogere en lagere Friesche zeelieden, die in de 17e eeuw, onder îfed. vlag, maar
niet op Friesche schepen dienden, bij eene opzettelijke
nasporing, met tallooze namen kunnen worden aangevuld; ik
gaf slechts de voornaamsten en enkele , die mij toevallig
voor de hand kwamen.
Met altijd echter waren het de breede banen der Prinseof der Statenvlag, die hen op hunne zwerftochten boven
't hoofd wapperden.
Onder de Nederl. capiteynen die in 1677, niet minder
dan 17 à 18 van de 26 schepen der Deensche oorlogsvloot commandeerden 2), hebben zich ongetwijfeld ook
Friezen bevonden; eene veronderstelling die niet te gewaagd
schijnt, zelfs al werd zij niet door namen als Bruynsma,
Pieter Garelse 3) en ,/esse (Jetse ?) Bloemendaal 4<) versterkt,
1) Holl. Merc. 1668, p. 116.
2) Vgl, Mr. ,1. C. de Jonge I I , p. 540.
3) Een Huns Carelse van Leeuw., werd in 1652 voorgedragen voor
eene capiteynplaats ter Admt. v. Vrioslandt.
4) Te Sneek (zie Doop- en Trouwb.) en te Dockum (zie Stbk. I I ,
}). 100) woonde destijds eene familie Bloemendaal. De Holl. Merc.
1676 noemt nog op p. 170 een capt. Wiebe en op p. 18(5 een v.-Adml.
Wibe, zeker dezelfde persoon.
Het dienen van Ned. officieren bij de Deensche zeemacht duurde
nog in de 18e eeuw voort; zoo vindt men b.v. een Cornelis Sybrands,
als oud-officier der Deensche marine vermeld in Nav. 1890, p . 186,
terwijl nog in deze eeuw de naam van ûokkum er onder het corps
zeeofficieren voorkwam. Tegenwoordig zoekt men er echter te vergeefs namen, die aan Nederlandsche afkomst herinneren.
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Ook de verdere bemanning dier vloot bestond voor het
meerendeel uit Nederlanders, waaronder mede ongetwijfeld
vele Friezen zijn geweest.
Wybren Schdtinga van Leeuwarden, onderscheidde zich
bijzonder in Russische zeedienst en klom daarbij tot Schout
bij nacht op. 1)
En met de ter koopvaardij varenden ging het even zoo.
Zich rijk varen was de leus en het streven van zoo menig'
jongmaat en het doel werd vaak op nog krachtvollen leeftijd bereikt. Dan zette hij zich tot een rustig leven neer,
bouwde een huis, welks gevel met een schip, de bron zijner
welvaart, moest prijken en na weinige jaren vinden wij den
»rustenden Grootschipper" terug, als reeder, zeehandelaar
of achtbaar Lid van Stads- of Landsbestuur.
Oorlog en koopvaart beide, kweekten kloekheid en ondernemingsgeest bij het volk, dat als loon voor zijne toewijding , niet alleen rijke schatten maar ook edeler vruchten
aan eer en roem, op de groote wateren oogstte.
En. wanneer men de vele portretten, die uit die tijden
zijn bewaard gebleven, aanziet, dan spreken uit die ronde
man'lijke trekken, zoowel ernst en zelfbewuste kracht, als
frîssclie levenslust. Zij roepen in herinnering de woorden
van den Heer Ch. Boissevain 2): »Die frischheid en ge»zondheid dankten zij aan de zee, aan 't harde strijden,
5>aan gevaren, aan den breeden horizon. Geen harde berg
»en rots stuitten het oog, omsingelden met zwart. Men
»ging naar Insulinde, naar het land dor kleuren, het land
»dcr zon. Men had een eindeloos vechten op de zee en
smet de zee. Het Godsvertrouwen rees. Het bewustzijn
»van het oneindige mysterie drong altijd dieper door in hart
1) Zie Mr. J. Schelteina. Rusland en do Nederlanden.
•2\ Gids, Nov. 1890.. p. 313 y. v.

Wumkes.nl

FRIESLAND'S ZEEWEZEN.

327

»en verbeelding; maar het tichel werk van wit gekalkte
«dogma's zonk mijlen dieper onder den horizon, uit liet
»zicht. En thuis gekomen, was men frisch, natuurlijk,
«opgewekt en vroobjk. Men leefde 't leven . . , ."

De zeemacht der Admiraliteyl van Vriedaridl, hoewel
zich in de laatste jaren eenigzins ontwikkeld hebbende,
was toch, tot het uitbreken van den 2n Engelschen oorlog,
bij die van andere collegiën vergeleken, vrij onbeduidend
gebleven. \) Verschillende oorzaken hadden daartoe samengewerkt en. al mogen de groote geldnood en de zware
schuldenlast, waaronder zij bijna aanhoudend gebukt ging
en die vóór 1648, mede een gevolg waren vais'de kostbare
krijgstoerustingen te lande, daarvan als de voornaamste
worden aangemerkt, ook de ongunstige ligging van Dockum,
alwaar zij , nagenoeg de eerste halve eeuw van haar bestaan , gezeteld was en de moeilijkheid om van daar uit,
oorlogschepen uit te rusten en in zee te brengen en eindelijk de verwarring, die in haar bestuur heerschte, hebben
daartoe het hunne bijgedragen.
Mr. de Jonge 2) meldt dat zij in 1626, zes oorlogschepen moetende leveren , daarvan, op grond van onvermogen,
werd vrijgesteld. Volgens v. Aitzema 3) echter was zij,
in dat jaar, hoewel ook Friesland en Stadt en Landen,
hun quota in den omslag voor de equipagie ter zee, hadden opgebracht: »door onachtsaemheyt van de Ghecommitsteerde(n) van deselve Provintiën, buyten d' Equipage ghe1) Zie bijlage 1.
2) T, p. 242, noot.
:-S) 1, p. 52cS.
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«sloten tot merckelijk nadeel van deselve Provintiën, want
»die de lasten draeght, behoort oock de profyten te ghes nieten."
Hoogstwaarschijnlijk zijn het deze zes schepen, die toen
door de Amsterdamsche Admiraliteyt (uit de Friesche en Groninger quota's) zijn geleverd. Immers bij resolutie dd. 13
Oct. 1631 1), beschikten de Staten van Vrieslandt o. a.
dat het Yriesche Admiraliteyts-Oollegie zou worden gesubsidieerd: smet den Bquipagie der vijff oorlogsscheepen ende
»een jacht, die tot last van dese Provincie, by den Staet
»van oorloge te water, ter directie van den Collegie van
»Amsterdam syn gerepartieert."
Behalve dat de Friesche Admiraliteyt, in 1628 en daar
omstreeks, hare schepen aan de blokkade van de Eems en
de Jade deed deelnemen en deze in 1629 den vrijbuiter
Du Mortier veroverden en opbrachten 2), vindt men in deze
jaren nagenoeg niets omtrent hare werkzaamheid ter zee,
opgeteekend.
Eerst in 1636/7 openbaart zich in het zeewezen van
Yrieslandt en Stadt en Landen weer eenig teeken van leven.
De Generale Staten hadden n.1. bij resolutiën van den
ön Maart en 30n December 1636 bepaald, dat er ter bezetting der Vlaamsche kusten en ter beveiliging der scheepvaart in het Kanaal, eene vloot zou worden uitgerust van
22 schepen, 5 jachten en 5 fregatten. 3) Wel is waar was
1) Waarop hierna zal worden teruggekomen.
2) Van Aitzema I. p. 688, 690, 844.
3) Fregatten onderscheidden zich van de gewone „Schepen van oorlog" door lichtere bouw en bewapening. Scherper van vorm, waren
het vlugge zeilers en het eerst bij de Duinkerkers in gebruik, die het
model uit Italië hadden (Mr. de Jonge). Men mag hier nog aan totvoegen wat Foppe Foppesz, in zijne „Aenm. voyagie na de Oostzee",
p. 10, zegt, nl. dat deze schepen lang en laag gebouwd zijn, met
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het zeilree leveren dezer bodems aan de verschillende Admiraliteyten opgedragen, maar vvermidts de groote schaersJiheyt, ende verachteringe van derselver Finantien", had
men het doelmatiger gevonden, de zorg voor de betaling
der soldijen en kostgelden, de aanschaffing van amunîtie
enz. voor rekening der respect. Provinciën op te dragen
aan »een ghequalifïçeert persoon ofte persoonen by de Pro»vintien respeetivelyck daer toe gestelt."
Volgens die voorschriften werden nu door Vriedand geleverd :
't Schip inden Bul"
capt. . . . . 1) van Galen.
't Schip
»
'.2)
't Nieuw jacht
» Jan Sluys.
't jacht -»de Dolphyn"
» . . . . Rosegeyn
en nog een nieuw jacht
» (Adriaen) Boiwhorst.
En door Stadt en Lande:
't Schip »Zeeridder" 3)
» Jan Franssen.
Een jacht
» . . . Gloeyendenoven -4).
een spiegel van achteren, niet hoog opgeboeid en weinig hout „voor
scheen" hebbende. In 't eerst toen zij bij ons in gebruik kwamen,
waren het doorgaans zeer lichte en kleine schepen, bewapend met 6
à 12 stukken. Later echter treft men er aan van 20 à 36, ja zelfs
eenige van 46 à 54 stukken.
1) Naar tijdsorde, kan deze de beroemde Johan van Galen, die in
1603 geboren was, zijn geweest, ofschoon, voorzoover bekend, van
dezen niet blijkt dat hij als seheepsbevelhebber, anders als ter Directie
en later ter Admt. van Amst. heeft gediend (vgl. Mr. de Jonge I, p.
461/5). Er komt echter ook een Willem van Galen voor die in 1619
„sarjant" a/b. van W. Y. Bontekoe was. (Zie diens journael, p, 20).
2) Misschien capt. Joris Pietersz. v. d. Brouck of Tiaert de Groot.
3) In plaats van 2 jachten.
4) Zeker dezelfde als door Mr. de Jonge, dl. I, p. 266/7, bedoeld,
doch aldaar een Zeeuwsek bevelhebber genoemd.
Het bovengemelde is ontleend aan Tjassens, Zeepolitie, p. 180 v. v.
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Bij de vloot die in Sept. 1639 1), onder den Adml.
Tromp, voor Duinkerken had post gevat, treffen wij een
ter repartitie van deze provincie staand roeifregat van 10
stukken aan onder den capitoyn Joris Pietersz. van den
Brouck (of v. d. Broedt), die, op last des Admiraels, de
in Oorunha liggende vijandelijke vloot ging verkennen en
op wiens daarna uitgebracht rapport, Tromp besloot het
Kanaal in te zeilen om weldra den vijand bij Bevezier te
ontmoeten. Hier ontbrandde een allerhevigste strijd tussohen het slechts 17 schepen 2) sterke smaldeel van Tromp,
dat echter den volgenden dag met 12 schepen onder den
Commandeur Banckersz versterkt werd, - tegen den overmachtigen vijand, die niet minder dan 67 oorlogsbodems
telde, Onder Banckersz smaldeel bevond zich, blijkens het
journael van Waterdrincker, ook capiteyn Tiaert de Groot
van de Vriesehe Admt. met zijn fregat van 22 stukken en
70 man. Staande het gevecht werd v. d. Brouck naar
Calais gezonden, van waar hij met den meesten spoed
28000 © kruid en verschillende andere behoeften aan boord
van Tromp's Admiraelschip bracht en daarna weer ijverig
deelnam aan den strijd, die wel is waar nog slechts het
voorspel was van den meer algemeen bekenden slag bij
Duins (21 Oct. 1639), maar waarvan de uitkomst toch
voor de onzen zeker niet minder eervol was. V. d. Brouck
veroverde nog een Spaansch galjoen van 18 stukken en
1) In liet request van capt. ?>. d. Brouck (Kron. Hist. Gen. te
Utrecht, 1867) staat, zeker abusief, 1638, Vgl. Mr. de Jonge I, p. 353.
2) Een daarvan sprong in de lucht, doch daarentegen kwamen or
's avonds van den eersten dag (den 16n) twee anderen bij de vloot,
zoodat deze toen 18 schepen telde. Het Journael van capt. Waterdrincker fuitgeg. bij Chrispyn van der Pas, Ao. 1639) noemt de namen
dezer schepen en van hunne capiteynen. Dat v. d. Brouck daaronder
uiet voorkomt is niet vreemd, daar zijn fregatje wel zal zijn beschouwd
als tot het „klein vaartuig'' te behooren.
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140 man 1) en bleef zich ook later onderscheiden. Zoo
vermeesterde hij 18 Oct. 1640, een Duinkerker van 8 stukken en 72 man, dien hij te Harlingen opbracht; in Mei
1641 een Duinkerker van 12 stukken en 80 koppen, zoomede eenige Duinkerker visscherschepen, die in de Maas
werden opgebracht; den 22 Aug. 1642 ('s nachts) schoot
hij bij Duinkerken een vijandelijk fregat van 14 stukken
in den grond en twee dagen later, terwijl hij niet meer
op had dan 10 stukken en 67 man, veroverde hij, na een
kloek gevecht, een Duinkerker fregat van 20 stukken en
meer dan 140 koppen, 't weîk hij te Ecuilngen opbracht.
Eindelijk joeg hij in 't Seheurken (bij Duinkerken) een
Ierschvaarder op 't strand, dien hij, na de goederen er uit
gelicht te hebben, verbrandde en veroverde het fregat van
capt. Françoys Castéleyn van Duinkerken, ophebbende 10
stukken en 80 man, 't welk, op last van. Tromp, door
oapt. Dorrevdt te Amsterdam werd opgebracht, alles »no»vens verscheyden andere actiën tot dienst van 't laat ende
saffbreucke des vyants by hem gedaen." Geen wonder
dus dat hij door Tromp, bij brief dd. 20 Maart 4 652, als
»een ervaren en geëxperimenteert capiteyn , daervan hy veel
•»preuven heeft gedaen", der Admiraliteyt van Vrieslandt,
werd aanbevolen en deze hem daarop het bevel over een
harer (gè)7>qualifkeertsie schepen van oorloch" niet alleen.
maar ook het Commandeurschap 2) bij haar Collegie waardig keurde. 3)
Na den slag bij Duins, volgen er weer eenige jaren
1) Of dit in den slag bij Bevezier of bij Duins was, blijkt niet
duidelijk uit het request. Aan boide nam hij deel.
2) De Schout-bij-nachts-rang.
3) Zie ook den brief van Tromp en de beschikk. v. h. Admt.-Coll.
in aangeh. Kronijk v. 1867. V. d. Brouék schijnt den bijnaam vau
„<?« Caper" te hebben gedragen.
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waarin de Friesche zeemacht niets van zich liet hooren,
terwijl, gelijk uit bijlage 1 blijkt, in 1642, het getal harer
schepen reeds tot vier was geslonken, waarvan het grootste
niet meer dan 16 stukken voerde.
Reeds den 13 Oct. 1631 echter, hadden de Staten van
Vrieslandt, op een vertoog der Magistraat van Harlingen
en uit overweging van de »bequamer situatie van den voory>schreuen Stadt Harlingen ende andere commoditeyten,
sdienende tot den Equipagie ter zee ende affweringe van
i>des vyandts dagelyckse attentaten" , voorzoover hen betrof,
goedgevonden dat het Collegie van Dockum, naar Harlingen
zou worden overgebracht, doch verschillende omstandigheden
schijnen aanvankelijk de uitvoering van dit plan in den
weg te hebben gestaan.
In elk geval waren de Staten van Groningen en de
Ommelanden ook bij de zaak betrokken en, hoewel niet
blijkt dat deze in beginsel tegen de verplaatsing waren,
zoodat het zeer wel mogelijk is dat de vertraging niet aan
hen was te wijten, verliepen er toch meer dan tien jaar
eer van eenigen voortgang der zaak blijkt. Immers, eerst
bij hunne resolutie dd. 22 April 1642, benoemden de
Priesche Staten , na consideratie , dat de overbrenging »met
»advys ende goetvinden van de Provintie van Stadt Gro»ningen ende Ommelanden bequamelick can worden ge»daen", eene commissie van zes leden om met Stadt en
Lande in conferentie te treden en de directie der schepen,
op beide provinciën gerepartieert, te brengen onder y>'t Collegie van de Admiraliteyl, nae Harlingen transporteert
synde". Dit gemeen overleg leidde den 18 Aug. 1643,
op welken dag de wederzijdsche Gecommitteerden te Groningen waren vergaderd, tot het ontwerpen van een reglement, naar de bepalingen waarvan de verplaatsing gedaan
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en de equipagie der schepen voortaan geschieden zou. Dit
ontwerp werd door de Friesche Gecommitteerden, met hun
rapport daarover, in de Staten-vergadering van 1 Maart
1644 ter tafel gebracht en in die van den 15n d. a. v. in
behandeling genomen, waarop: - (geconsidereert zijnde :
»den dienst, welcke 't Land door de verplaetsinge solde
scomen trecken, soo door aenwas van neringe, verseke»ringe ende beveiliginge van de see, en vermeerderinge
»van 't Collegie incomen door de te doene convoyen, in
»vorige resolutien gementioneerd en breder vertoond; des
»de schepen op dese Provintie gerepartieert, mede onder
»de directie van ; t Collegie sullen worden gebracht") - werd
besloten , dadelijk, zonder uitstel, tot de verplaatsing over
te gaan.
Toch was zelfs nu de zaak der overbrenging nog niet
met Stadt en Lande in alle deelen geregeld, want bij hetzelfde besluit werd tevens bepaald dat er op nieuw eenige
Heeren zouden worden gecommitteerd om zich met de Groninger Gecommitteerden in betrekking te stellen, ten einde
tot eene finale afdoening der nog hangende punten te geraken.
En. nadat de Groninger Gecommitteerden, daartoe
svruntlijck versogt synde, de moeite hadden aangenomen"
om den 22 Juli 1644 en den 26 Sept. 1645 te Leeuwai*den te komen, ter nadere bespreking van het concept en
van eenige consideratiën en bepalingen, daarop door de
Staten van Vrieslandt gemoveerd, werd het aldus tot stand
gekomen Reglement, den 29 Nov. 1645, door de wederzijdsche Gecommitteerden vastgesteld, zooals het thans is
opgenomen in dl. V, p. 493 en '4 van het Charterboek
van Friesland.
Inmiddels had de Magktraet van Harlingen, naar aan-
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leiding van bovengemeld Statenbesluit dd. 15 Maart 1644 ,
zich, bij acte, den 30 Juli d. a. v. door hare gecommitteerden Rinnert Oedses Grettinga, Dr. Jacobus Hillebrants, Jan
Ruurts Sanstra, Jan Everls Beyencorf en den Secretaris
Dr. Andreas Heemstra gepasseerd, verbonden om, soodra
het Collegie naar Harlingen zou zijn verplaatst, de Heeren
Raden ter Admiraliteyt, op stadskosten, te voorzien van
eene bekwame huizing voor hun Collegie en voor hunne
vergaderingen, met woning voor den kamerbode 1), gevangen- en pakhuizen, zonder dat de stad daarvoor ooit
iets zou kunnen pretenderen; welk een en ander de Burgemeester Grettinga reeds op de, 18 Aug. 4 643 te Groningen gehouden vergadering, bij private acte, had aangenomen. 2)
Eindelijk, niet minder dan 14 jaar nadat de Staten van
Yiïeslandt hun eerste besluit daartoe hadden genomen,
werd het Collegie naar Harlingen overgebracht en aldaar
aanvankelijk gehuisvest aan de zuidzijde der Zuiderhaven,
bij de Kleine Sluis, in het toenmalige tweede pand 3) van
den westelijken hoek der straat, die destijds naar den
Lijnbaan-dwinger liep en tegenwoordig onder den naam van
Steenhouwersstraat bekend is. Daar naast, op den hoek
dier straat, stond toen ter tijd een noordwaarts vooruitspringend monumentaal gebouw, »7 Engels Huys" 4) genaamd.
î) Destijds: Feycke Claesz- of wel diens zoon Jan van der 'Ley.
De eerstgen. was een broeder van den Leeuw. Burgem. Siert Cl. v. d.
Ley, met eene dochter van wien , capt. Barend Hiddes de Vries gehuwd was. tStbk. v. d. Fr. Adel II, p. 260).
2) Vgl. Charterb. V, p. 330, 477, 485, 486, 493 en over de
later tussehen de beide gewesten gerezea moeielijkheden, p. 508, 509,
533 en 545.
3) Zie kaart bij Schotanus, alwaar dit pand als „'t oude Admiraliiijh-Qollegi" is aangeduid.
4) Ook te Rotterdam vond men destijds een aldus genaamd huis.
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De wijze, waarop de Magistraet van üarlingen hare verbintenis van 30 Juli 1644 nakwam, was echter, naar het
oordeel der Staten, niet met de eischen eener vbehoorlycke
Dsinceriteyt ende gerechtigheyt" over een te brengen, weshalve zij hunne Gedeputeerden, den 12 Maart 1652,
machtigden, de Magistraet ernstig aan te manen om alsûog,
conform hare verbintenis, »'t Collegie ter Admiraliteyt" . . .
»te versiert met bequarne huysinge tot het Collegie ende
>>
• Vergaderinge van de Heeren Raden, met woonplaetsen
Dvoor de Camerboden, sarnpt gevangen- ende packhuysen"
en . . . y>soo de huyren, rede verscheenen, als die noch ver»schynen sullen, beneffens de onderholdinge ende reparatiën
»(te) betalen nae behoren" met bedreiging dat, bij gebreke om
hieraan te voldoen, de fortificatie-penningen der stad daartoe
zouden worden aangesproken.
Deze scherpe resolutie schijnt inderdaad niet geheel zonder effect te zijn gebleven. Wel is waar werd zij den 12
Maart 4653, door eene tweede aanmaning gevolgd, maar
behalve dat deze in minder strenge bewoordingen was gesteld, betrof zij alleen het leveren van s>bequame pack- i)
en gevangenhuysen". Van een gebouw voor het Collegie
zelf en van woningen voor de kamerboden, wordt daarin
niet meer gerept. Op grond daarvan, mag men dus aannemen, dat de verhuizing van het Collegie, uit het pand
bij de Kleine Sluis, naar de noordzijde der Zuiderhaven,
waar zich thans de H. B. School bevindt, in het jaar 1652
of begin ' 5 3 , moet hebben plaats gehad.
Op de kaart van Schotanus, die van omstreeks 1664
1) Door het niet beschikbaar stellen waarvan: „de voorschreeven
„Heeren Raden door inhuyren van lichters, omme daerinne de scheeps„behoeften te bergen ende bewaeren, oock anderuns grote ongeUgenthe-yt,
„vosten, interessen ende moeylyckheden worden aanç/edœen."

22
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dagteekent, vindt men het Collegie dan ook reeds daar ter
plaatse 1) gevestigd. De afbeelding er van op die kaart
geeft echter weinig den indruk van een aanzienlijk landsgebouw. Het schijnt wel dat het destijds uit twee of meer
afzonderlijke, misschien van binnen met elkaar verbondene
particuliere huizen heeft bestaan, die in latere jaren 2)
onder een dak zijn vereenigd.
Dáár zetelde nu de Yriesche Adimraliteyt, dáár had zij
hare vergaderingslocalen, secretarie, bureaux en magazijnen,
terwijl, althans in latere jaren, de dwarshuizing, die,
aan de overzijde eener ruime binnenplaats, met den voorgevel naar liet zuiden stond en uitgang in eene steeg ten
noorden had, den kamerbewaarder tot woning diende. En
mag men aannemen, dat de evenbedoelde y>pack- en gevanyenhuysen", welke de Magistraet van Harlingen nader beschikbaar stelde, dezelfde waren als die, welke het Collegie
nog in de vorige eeuw in gebruik had 3), dan bestonden
de eersten uit het pand i>het Roode Stek" genaamd, naast
en ten westen van het Collegie-gebouw, zoomede uit twee
pakhuizen ten Z.O. der Westerkerk, waarbij zich het geschutsperk en aanvankelijk ook 's Landswerf 4) bevond. Het
gevangenhuis, »:'s Landts Gewaldige" genaamd, stond op
de zuidzijde der Schritsen en belendde ten Z.W. aan de
1) Hier bleef het gezeteld tot den nacht van 13 op 14 Januari
1771, toen een hevige brand het geheele gebouw met secretarie, archief
enz. vermelde. Daarna werd de verblijf- en vergaderplaats van het
Collegie overgebracht naar een indertijd van de Herv. Diaconie gekocht en vervolgens tot Logement voor de Admiraliteytsraden ingericht
gebouw, yLeeuwenburg" genaamd, staande naast de voormalige Havenpoort en waar thans het Kantongerecht zitting houdt. (Tegenw. Staat.)
2) Het tegenw. gebouw dagteekent, blijkens het jaartal boven den
hoofdingang, van 1776.
3) Vgl. Tegenw. Staat III . Ie st., p. 85 enz.
4) Zie hierna.
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woning des kamerbewaarders en aan verdere Admiraliteytsgebouwen en ruimten, 't Was een op kelders, naar oude
Priesche stijl, opgetrokken gebouw met een bordes aan de
straat van waar men, door een ruim voorhuis, in de Verhoorkamer kwam. Boven en beneden waren bewaarplaatsen voor gevangenen, terwijl de kelders, waarop het huis
was gebouwd, tot bewaring van zware misdadigers dienden.
Men herkent dit pand nog in het tegenwoordige koffiehuis
»de Nederlanden". Eerst later, naar het schijnt, werd er
aan de westzijde een mede thans nog bestaand laag en
eenvoudig woonhuis, waarvan de tuin zich ten Z. en O.
tot de hoofdgebouwen van het Collegîe uitstrekte, voor den
Provoost- Gewaldige bijgebouwd.
De vestiging van het Admiraliteyts-Collegie te Harlingen
was natuurlijk voor deze stad, in 't bijzonder ook voor
hare nijverheid, eene zaak van groot gewicht en verhoogde
er niet weinig de levendigheid en het vertier, doch ook
voor de Admiraliteyt zelf was zij ontegenzeggelijk eene
groote verbetering en sinds dien tijd is er dan ook vooruitgang , zoowel in het getal, als in het charter harer schepen , waar te nemen; jammer slechts, dat de onregelmatigheden en wanorde in het beheer nog bleven voortduren.
Als een enkel staaltje daarvan diene, dat Rembartus
Popta als Bewindhebber der groote Lijnbaan, nog in 1652
aandringt op betaling eener som van ƒ 6587, 6 st., 12 p. 1)
1) Bovendien had hij nog ƒ 275, 6 st., 8 p . , wegens aan de
Wadschepen en ƒ286, 10 st., 8 p., wegens aan het jacht van Zijne
Excellentie, geleverd touw, van het Collegie te vorderen, waarvoor
hij begon met ordonnantiën te vragen.
De schuld wegens de Wadschepen, die ook reeds van 1642 dagteekende, was in 1656 nog niet betaald, maar daarentegen merkelijk
aangegroeid. Voor ƒ 3084.— dier schuld, waren reeds op verschillende
ontvangers, ordonnantiën afgegeven, die echter eveneens onbetaald
waren gebleven, waarom „ de Compagnons der groofe Lynbaan" zich
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wegens in de jaren 1642, '44, '46 en '50 geleverd touwwerk , waat'voor wel aan zijn voorganger Juniua Alema,
eerst op den ontvanger Runia en later op diens opvolger
Faber, ordonnantiën waren afgegeven, maar op welke ordonnantiën nog nimmer een stuiver was betaald. En daar
het Collegie hiertoe zelfs nu nog onmachtig was, werd den
requestrant op zijn verzoek, Dgelyck voor desen in gelycke
y>occasie is geschiet", eene obligatie in forma afgegeven, met
benoeming van twee leden uit het Collegie tot commissarissen, om voor de betaling der in tressen zorg te dragen. 1)
Alvorens van Harlingen afscheid te nemen, dient hier
nog met een enkel woord melding te worden gemaakt van
eene aldaar gevestigde instelling, die, hoewel niet Frieslands krijgszeewezen, maar zijne koopvaardij betreffende,
toch haren oorsprong in den zeeoorlog vond en eertijds
eenig in hare soort werd genoemd.
In 1634, tijdens den oorlog met Spanje, had zich n.1.
een groot aantal zeevarenden, zoowel schippers en stuurlieden, als timmerlieden en bootsgezellen, met toestemming
van de Magistraat vereenigd om »dewyl melen, by den
in 1656 weder tot het Collegie wendden om betaling, of althans om
benoeming van Commissarissen, ten einde daarover en over de aanzuivering van verschenen intressen, met hen in conferentie te treden.
Bij apostille van 6 Maart 1656 werden daartoe gecommitteerd: „de
Heren Lantwgh, Fiscael ende Secretaris". Zie ook de volgende noot.
1) Daartoe werden gecommitteerd de H.H. v. Nysten en Clant,
doch daar eerstgenoemde in den loop rteszelfden jaars was „comen af
te gaen" (afgetreden of gestorven?) werd bij apostille dd. 15 Juni 1652
in diens plaats benoemd de Heer Dirolc Claesen.
Deze verwikkelingen met de Lijnbaan, zijn ontleend aan de drie nog
in originali bij het Fr. Gen. bewaard wordende requesteu met daarop
gestelde kantbesehikkingen. De requesten zijn geteekend door (den sollieiteur of procureur?) Wetzenhuys. Zij behooren tot de zeer zeldzame
stukken, welke uit het overigens verbrande archief der Harl. Admiraliteyt zijn bewaard gebleven.

Wumkes.nl

FKIEWLAND'M ZEEWEZEN.

330

DVyand gevangen, geene middelen tot lossing noch onderhoud
vhadden" . . Mot gemelde loflyke einden eene, beurs of bui•»del" bijeen te brengen, waartoe elk, die naar Frankrijk,
Moscovië, Engeland, Foorwegen of de Oostzee voer, vooraf,
naar gelang hij schipper, stuurman of matroos was, 20,
15 of 10 stuivers had te betalen. In gevangenschap gerakende , ontving hij daarvoor 8 stuivers kostgeld per dag,
den voor de lossing bepaalden prijs en bovendien ƒ 10.—
reisgeld naar huis. Deze beurs werd bestuurd door vier
gecommitteerden of bewindhebbers, aan wie later een penningmeester werd toegevoegd en die, meestal jaarlijks, aan
de tegenwoordig zijnde contribuanten rekening en verantwoording deden. Reeds in 1636 was deze beurs in staat
bijna ƒ 1000.—, ten behoeve van gevangenen in Vlaanderen, uit te betalen, terwijl zij in 1643 het huis vlïoma"
aankocht, waar nu voortaan de vergaderingen werden gehouden.
Toen na het sluiten van den Munsterschen vrede, het eigenlijk doel dezer instelling verviel, werd zij veranderd in eene
Assurantie-Sociëteit voor Matrozen, die, door jaarlijks eenige
stuivers te betalen, bij eene verloren reis, eene bepaalde
som konden trekken. Welhaast echter ontstond er een geschil tusschen de bewindhebbers van i>der Schippers, Kooplieden en Bootsgezellenbuidel" ter eene en de Magistraat der
stad, in vereeniging met de Weesvoogden, ter andere zijde.
Deze laatsten eischten n.1. niet slechts dat, ten overstaan
der Magistraat, van deze beurs rekening zou worden gedaan,
maar ook dat, na het eindigen van den oorlog 1), niet
buiten der Magistraats toestemming, over de penningen
beschikt zou worden en het overschot derzelve in handen
1) Met het oog op de dagteekening van het vonnis, schijnt hier.de
lc Engelscbe oorlog bedoeld te zijn.
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van hen Weesvoogden zou worden gesteld. Het Hof van
Yrieslandt deed hieromtrent in '1661 uitspraak, doch wees
den eisch niet verder toe, dan dat de gedaagden werden
gelast, ten overstaan van een commissaris uit de Magistraat, rekening te doen. Onder dat oppertoezicht bleef
de Assurantie-Sociëteit nu in stand, terwijl in 1664,
toen de Engelschen weer op onze koopvaardij begonnen te
rooven, »cle vergaderde menigte van Schippers en Bootsgezellen" met hunne bewindhebbers, het oude plan, naar 't
welk de beurs oorspronkelijk was ingericht geweest, met
eenige weinige veranderingen, op nieuw invoerden en dit
aan de Assurantie-Sociëteit verbonden. 1)

Toen het zich in 1651 liet aanzien, dat de reeds lang
verwachte oorlog met Engeland weldra tot eene uitbarsting zou komen, bevond zich het Hederl. zeewezen in een
alles behalve voldoenden toestand. Sinds den Munsterschen
vrede had men 's Landsvloot op eene schromelijke wijze
verwaarloosd. In de eerste plaats was dit het gevolg van
te ver gedreven zuinigheid, vooral bij de landprovinciën,
maar ook de niet vervulling der, door het overlijden van
den Stadhouder Willem II, opengevallen betrekking van
1) De verdere lotgevallen dezer instelling die, hoewel in meermalen
gewijzigden vorm, nog in 't laatst der 18e eeuw bestond, vindt men
beknopt vermeld in Tegenw. Staat II, 2e st., p. 648. In dat werk
(uitgeg. in 1786) wordt het huis „Koma" een logement genoemd,
staande niet verre van de Nieuwe Kerk en dat op zich zelf weinig
opmerkelijks heeft „hoewel het lommerryk geboomte, achter dit huis
„geplant, hetzelve des Zomers tot de aangenaamste der publieke by.,eenkomsten van deeze Stad maakt."
De plaats waar dit gebouw weleer stond is, sinds oenige jaren, inifenomen door eene R. C. Stichting.
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Admirael-Generael, had daartoe liet hare bijgedragen. JViet
alleen toch werd door het gemis van een oppergebieder,
waaronder alle Admiraliteyts-Collegicn zich vereenigden,
de band die hen onderling verbond, verbroken, maar zij
moesten nu ook de steun derven van den Admirael-Generael, aan wiens tusschenkomst en krachtige medewerking
als Stadhouder, men het vóór den Munsterschen vrede te
danken had, dat de provinciën, hoe traag dan ook, toch
nog waren te bewegen om hunne quota's ten behoeve van
het zeewezen op te brengen of buitengewone subsidiën toe
te staan.
De handen moesten dus nu aan het werk geslagen om
'sLandsvloot uit haren toestand van verval op te heffen, en
reeds in Mei 1651, besloten de Generale Staten om, behalve de 40 in dienst zijnde schepen, nog 36 andere uit
te rusten, terwijl 3 Maart 1652 het besluit volgde, nog
150 schepen daaraan toe te voegen, met uitnoodiging aan
Holland, Zeeland en Vriesland mitsgaders Stadt en Lande
om — desverkiezende ia mindering van hun contingent in
bedoeld J 50-tal — door de Overheden van hare zeesteden,
op het allerspoedigst en bij wijze van pressing, 50 kloeke,
welgewapende strijders (die later onder den naam van Directeursschepen bekend stonden) in zee te brengen en ter
beschikking der Generale Staten te stellen. De middelen
tot dekking der voor een en ander noodige uitgaven werden tevens daarbij aangewezen.
Blijkens resolutiën van H.H. Mo. dd. 3 en 16 Maart 1652,
hadden Vriesland en Stadt en Lande, in de 50 Directeursschepen drie 1), en in de overige 400 schepen, »de extra
ordinaire equipage" genoemd, zeventien en een half te
leveren. In hoever aan de uitrusting dezer laatste schepen,
1) nl. Vriesland 2 en Stadt en Lande 1.
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zoomede aan de levering van het contingent in de 36 schepen , waartoe het eerst was besloten, door deze gewesten
werd voldaan, is moeielijk na te gaan; maar in aanmerking genomen dat, tengevolge van allerlei moeielijkheden
en bezwaren, welke de verschillende Admt.-Collegiën, niettegenstaande hun goeden wil, in den weg bleven staan,
de bepaalde getalsterkte der geheele vloot op verre na niet
werd bereikt, dat de Vriesche Admiraliteyt niet het minst
met hare finantiën sukkelde en eindelijk, dat men slechts
van een tiental Vriesche schepen van oorlog of van hunne
capiteynen vindt melding gemaakt - (wat echter nog niet
uitsluit, dat er meer kunnen zijn geweest) - dan valt het
bijna niet te betwijfelen of ook het Harlinger Collegie heeft
het totaal van zijn contingent niet kunnen bereiken.
Gelukkiger in de volvoering hunner taak waren daarentegen de Harlinger Directeuren , aan wie dan trouwens ook
de opbrengst van het zoogen, veil- en lastgeld ten dienste
stond. Deze directeuren waren door de stadsregeering gekozen uit bekwame, ervaren en welgezinde personen, die
de betrekking zonder belooning waarnamen. Aan de met
den meesten spoed door hen uit te rusten schepen, waren
de volgende eischen gesteld: lengte 120 à 125 en wijdte
-11 of 28 voet, bewapening: 28 à 30 stukken, schietende
6 en 12 pond of zooveel meer als de grootte en sterkte
van het schip zouden dulden, en bemanning: 85 matrozen
en 25 soldaten. Zij werden voorloopig voor 4 maanden
uitgerust en de zorg voor de voeding werd, in afwijking
van het bestaand gebruik 1), aan de directeuren opgedragen. De bevelhebbers dezer schepen werden door de Staten
der provincie benoemd, uit dubbeltallen, door de Burgemeesteren der stad van uitrusting, na directeuren te hebben
i) Vgl. hierna.
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gehoord, daartoe voorgedragen; doch de brieven van aanstelling gingen daarentegen weer van de Generale Staten
te 's Hage uit. 1)
De beide Harlinger Directie-schepeyi treft men aan bij de
vloot die, in Mei uitgezeild, in Aug. 1652, onder den
Adml. M. H. Tromp, bij Hitland kruiste. Zij voerden elk
28 stukken, terwijl het eene bemand met 105 koppen,
onder bevel van capt. Andries Douwes (Pascaert) en het
andere met 100 koppen onder eapt. Ariaen Heeres Cleyntie
stond. 2)
Beide deze capiteynen hadden een eervol verleden achter
zich. De eerste had, blijkens verklaring met bijlagen 3),
den 28 April 1652 afgegeven door den Presidt. Burgemeester van Harlingen Pouwds Jansen Ennema 4) en door
dezen, met den Secretaris Andr, Heemstra, geteekend, »als
»capiteyn te water, de Directeurs van de extra ordinaire
ïequipagie op Oosten en Noorwegen, tien jaren continueslijcken aeneen gedient tot dat de selve equipagie is comen
»te cesséren, ende dat alles met couragie wel ende getrou»wehjck nae sijn vermogen." In die hoedanigheid had hij
zich o. a. den 13 Oct. 1643 bijzonder onderscheiden bij het
1) Dit was weer een uitvloeisel der niet vervulling van de waardigheid van Admirael-Oenerael, die in den Spaanschen oorlog de ca»
piteyns der directieschepen benoemde en wiens macht thans tusschen
verschillende Staatslichamen was verbrokkeld. De nadeelige gevolgen
daarvan bleven niet uit en men miste nog een Johan de Witt, die
gedurende den 2n Eng. oorlog, deze nadeelen zoo meesterlijk wist te
overwinnen.
2) Zie „T'yste v/d. Schepen v. Oorloge" en „Copye uyt een brief
van capt. Hendrick de Raadt", meegedeeld in Ned. Fam. blad 1886,
p. 47, alwaar ook een capt. „Bruyn van Sneech" voorkomt, zonder
dat echter iets naders omtrent dezen blijkt.
3)

Opgenomen in de Kron. v. h. Hist. Gen. te Utrecht, 1867.

4)

Vermoedelijk: Paulus Johsz, Mnnema.
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verdedigen van een, twee dagen te voren, uit het Vlie
gezeild convooi van ongeveer honderd koopvaarders, tegen
13 Duinkerker oorlogschepen, zoo zelfs dat, volgens verklaring van eenige schippers 1) van het convooi, de Duinkerkers , indien hij zich niet zoo loffelijk had gedragen,
zeker groote afbreuk aan het convooi zouden hebben gedaan , »'t welek naest Godt door d' selve capiteyn voor»gecomen wierde." Verder had hij, blijkens door den
v.-Adml. W. C. de With, aan den capiteyn Andries v. d.
Bonchorst gegeven getuigenis, zich onder eerstgenoemdes
vlag, in de Sont 2), seerlyck en manhaftich, oock als een
sgoet soldaet geholden", . . . »soodat hij (v.-Adml.) van
»sodane capiteyns als den req üt . was, gedient is in aller
»getrouwicheyt tot lants dienste."
Capt. Ariaen Heeres Cleyntie, een groot, sterk en kloek
man, oud destijds 42 jaar, voerde, blijkens »Information"
dd. 17 April 1652, mede door de Harlinger Magistraat
opgemaakt 3), het Directie-schip y>de Vergulden Pelicaen".
Bij eene nevens de slnformatiën" gevoegde verklaring,
getuigden vier Harlinger burgers, dat hij »van jongsbeen
»af aen" (volgens zijne eigene verklaring van zijn 8e jaar af)
»alle tijt ter zee gevaren heeft ende oock eenige jaren nae
sOost-Indyen is geweest ende aldaer de Comp. te water
1) nl. Cornelis Bartsoon, Cornelis Pieters Jonsten, Pouwels Pietersz,
Pieter Jacobsz, Minne Gerritsz, Douioe Lolles, Cornelis Symonsz Seylmaecker en Isebrant Cornelis Smit, die daarvan de als bijlage toegevoegde verklaring hadden afgegeven.
2) Hij zal dus deel hebben uitgemaakt van de vloot, waarmede
de With in hooimaand 1644, 900 koopvaarders naar de Sonl geleidde
en deze, tegen betaling van niet meer dan de oude tol, de kasteelen
deed passeeren, of wel tot die, waarmede hij in 't volgend jaar, de
onder zijne bescherming gestelde koopvaarders. zonder eenige tol te.
betu 'en, de Sont deed biunenzeilen en tot Kopenhaye geleidde.
3) Zie noot 3 op vorige pag.
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»ende te lande gedient heeft, ende dat sij" (deposanten)
»alle tijt goede geruchten van de gemelte Cleyntie gehoort
»hebben, als hij hem allesins niet anders als getrou ende
»valiant in sijn dienst, soo t'lande als te water, gecomïporteert ende gedragen heeft, sonder dat haer yets ter
»eontrarie van hem voorgecomen is." Zelf deelt hij omtrent zijn verblijf in O.-Indië, waar hij op 18-jarigen leeftijd als sbosschieter" (kanonnier) was heengevaren, mede,
dat hij aldaar zes jaren te water heeft gediend sende in
»middelen tijds verscheydene sware tochten gedaen ende
sgroote rencontres tegen de vijant heeft gehadt, ende oock
»verscheydene prijsen helpen nemen; als onder anderen met
»schipper Symon Douwes van Durckerdam varende in den
))jare 1633 ofte daeromtrent, in de tijt van drie maenden
snegen schepen met nageles ende andere costelijcke waren
»ende goederen geladen, van deMacassers endePortugeesen
slielpen veroveren." Ook had hij zich, onder capt. Westerman en schipper Symon Douwes, bijzonder onderscheiden
bij het veroveren eener Macassersche jonk in de Straat
van Boeton. 1) De scheepsbevelhebbers vonden het nl.,
ten einde hunne manschappen niet noodeloos te wagen,
geraden, om door middel eener loodhjn, een kabel aan
boord der jonk te brengen en deze aldus op sleeptouw te
krijgen. Zij loofden te dien einde eene belooning van tien
stucken van achten uit aan diengene van hun volk. die
zich met dit gevaarlijk stuk wilde belasten, waar op onze
Harlinger zich daartoe aanbood »ende daerop met een sabel
»in de hand, aen een lijn gebonden sijnde, over boort ge»sprongen ende aen de voorsch. jonck geswommen is,
»crijgende veel schoten van den vyant 2) nae 't lijff, daer
1) Op de Z.O. zijde van Celebes, tusschen de eilanden Moen en Boeton.
2) die op den wal stond, daar de jonk op 't strand was gejaagd.
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»van hem 't water aen 't aensioht spatte, ende dat hij aon
»de voorscr. jonck gecomen, een cabeltou, aen de lijne
»vast wesende, aangehaelt ende in de jonck vastgemaeckt
»heeft, daerdoor hij met de jonck weder aen boort is geshaelt." Eindelijk had hij, volgens zijne m de vlnformatiëri' opgenomen verklaring, ook verscheidene zware landtoehten in O.-Indië meegemaakt en als soldaat aan de belegering van Batavia deelgenomen.
Friesland had dus aan zijne verplichting, om twee Directeursschepen te leveren, voldaan, doch ruim een jaar later
wordt er nog melding- gemaakt van een derde, zonder dat
echter blijkt of dit ter vervanging van een der beide
bovengenoemden, dan wel boven deze beiden, in dienst
werd gesteld, 't Laatste is, met het oog op hetgeen de
Vriesche Admiraliteyt in de levering van haar contingent
vrij zeker te kortschoot, in verband met de ruimere kas
van H.H. Directeuren, die het veil- en lastgeld ten hunnen
dienste hadden, niet onwaarschijnlijk. De bedoelde derde
bodem vindt men vermeld in den Huil. Merc. van 1653,
p. 113, waar deze bericht, dat in November van dat jaar,
voor Petten, strandde het Vriesche Directeursschip »Si. Vincent" , gevoerd door capt. Kleyn, die, met een deel van
het volk, door middel van aan twee kabels vastgemaakte
booten werd gered; doch de schipper »die hem schreurnde
nat te maken", bleef met het meeste volk op het schip,
dat op een Maandagnacht uiteen sloeg. Tot zoover, wat
betreft de Harlinger Directeuren; keeren wij thans tot de
zeemacht der Vriesche Admiraliteyt terug.
Onder het Eskader van den Commandeur M. A. de
Huyter behoorden 1) en namen vrij zeker ook allen deel
1) Brandt, Leven van de Ruyter, uitg, 1691, p. 2(i.
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aan den slag bij Plymouth 1) de Admiraliteytschepen:
1) 't "Was in dezen slag dat de Friesehe eapiteyn Douwe Auckes,
zich een roemrijken naam verwierf, als bevelhebber op het aan de
O.-I. Comp., ter eamere van Amsterdam, behoorend schip „de Vogelstruys", waarmede hij in 't laatst van Juni uit O.-I. was teruggekeerd. (Brandt en Holl. Mere. 1652, p. 84). De Heer Leupe wijdde
in de Friesehe Volksalm. van 1865 eene belangrijke bijdrage aan dezen
kloeken zeeman, welke men in hoofdzaak terug vindt in 't Bijv. deiLeeuw. Courant van 25 Juni 1S90. Overigens schijnt er weinig of
niets van hem bekend te zijn en de omstandigheid dat er, in de 17e
eeuw, meer zeelieden van dien naam, zoomede onder den naam Aucke
Douwes, gelijk zijn vader wellicht zal hebben geheeten, voorkomen,
maakt de nasporing uiterst moeielijk. Zoo b.v.:
a. was in 1616 een Douwe Auckes (of: Auckensz) schipper op de
„Nieuw Bantam", ter eamere v. Enckh. der O.-I. Comp.
De door ons bedoelde was echter in 1641 nog stuurman, en indien
hij in 1616 reeds schipper was en dus minstens 20 jaar oud moet zijn
geweest, is het niet denkbaar, dat hij in 1667 nog voor het Luit.Admiraelschap van Vrieslandt in aanmerking zou zijn gekomen.
b. bevocht in 1657 een capt. Douwe Auckes de Turksche zeeroovers
in de Midd. Zee en deed in April van dat jaar, zijn schip met vriend
en vijand in de lucht vliegen, waarbij hij ook zelf den dood vond.
(v. d. Mark, Verh. en Berigt. v/h. Zeewezen 1859, afd. 2, no. 1.)
De held van Plymouth daarentegen keerde nog in 1668 voor het
laatst uit O.-Indië terug.
c. werd in Engeland opgebracht Douwe Auckes, capt. van een schip
van retorsie (een kaper dus) en vervoegde diens vrouw zich bij request
tot de Amst. Admt., om haar voorspraak te zijn bij de Algemeene
Staten, die daarop hunne Ambassade in Engeland gelastten allo
mogelijke pogingen aan te wenden om 't ontslag van haren man te
bevorderen (Laboranter, Nav. 1866, p. 356). Uit der Ambassadeuren brief dd. 30 Dee. 1667, opgenomen bij v. Aitzema V, p. 79, blijkt
dat hun die last werd verstrekt bij H.H. Mo. resol. dd. 1 Dec. 1667.
Onze Douwe Auckes daarentegen bevond zich toen nog in O.-Indié',
van waar hij eerst den 23 Dec. d. a. v. vertrok, terwijl niet blijkt, dat
hij ooit capt. op een kaper of commissievaarder is geweest.
d. Of de (volgens J. H. B. A. in Nav. 1861, p. 2) op 13 Dec.
1665 te Leeuwarden als burger ingeschreven „Douwe Auckes van Sembyrum" een zeeman was, wordt er niet bij vermeld.
e. had een Friesehe schipper Aucke Douwes (omstreeks het 12-jarig
bestand) de in „Leeven en Daden der Doorlucht. zeehelden" onder
„Tochten en daden", p. 177/8, beschreven ontmoeting met den eervevgeten zeeschuimer Claes Compaen.
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» Westergo" , 28 st.,

98 kopp., capt. de Commandeur

Joris Pietersz. v. d, Brouck (of: v. d. Broeck), van wien
hiervoor reeds is gewaagd en die hier, als vice-Commandeur
van het Eskader, ia rang op de Ruyter volgde, doch reeds
den avond na den slag aan eene ziekte overleed.
»Albertina", 24 st., 70 kopp., capt. Rombout van der Parre.
»Schaapharder", 28 st., 80 kopp., capt. Alderi Pietersz
Quaboer, die de Seconde van de Ruyter was. 1)
y>Sara", 24 st., 85 kopp., capt. Hans Carel Beek».
•» Rector v. Troye", 24 st., 70 kopp., capt. Reinier Sekema. 2)
y> Gelderlandt", capt. Laurens 3) Degelencamp. 4)
Naam, landaard, tijd en beroep zouden voor het vermoeden pleiten,
dat deze de vader van den door ons bedoelden Douwe Auclees is geweest; doch 't vereischt nadere bevestiging.
f. In 1630 voerde een Anche Douwes het bevel op de „Fama' der
W.-I. Comp., behoorende tot de vloot, die dat jaar onder Adm. Loncq
uitzeilde. Deze kan dus dezelfde als de vorige zijn geweest.
g. In 1655 diende een Aucke Douwes, „jonggesel van Saerdam" ,
aan boord van Cornelis Evertsz. (Huw. Regist. Gr. Kerk te Vlissingen; blijkens 't welk hij aldaar in Maart '55 huwde met Leyntgen
Jaeobsd.)
1) Zie hierna.
2) De Heer Eekhoff, Gesch. v. Friesl., p. 470, noemt hem Siokema
of Sekema en in het stukje „Friesî. ter zee" opperde ik het vermoeden
of hij wellicht Saeckma heeft geheeten. Uit den Cat. der BibL v. h.
Fr. Gen. 1862. p. 171, blijkt echter, dat er werkelijk eene familie
Sekema heeft bestaan.
.3) Brandt, p. 155, noemt hem Marten.
4) Zie omtrent al de hiergenoemde eapiteynen het stukje „Friesland
ter zee" in de Friesche Volksalm. van 1891. In dat stukje had wellicht ook nog melding moeten zijn gemaakt van eenige andere Friesche
zeelieden van rang, doch de onzekerheid of zij ter Admiraliteyt van
Vriesl. hebben gediend, was de reden, dat zij aldaar achterwege werden
gelaten. Hunne namen volgen nu hier:
Poppe van Andringa, capiteyn ter zee, zoon van Tjallingh- en van
Cent Ysbrants, geh. met Tjets Oenesd. van Grovestins, leefde omstreeks 1606 en vond met zijn zoon:
Oene van Andringa, den dood in de golven. (Stb. Fr. Adel I. p.
24, II, p. 20).
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De schepen van v. d, Parre en Quaboer werden in Oet.,
't zij wegens gebrek aan boord, 't zij wegens geleden oorlog- of zeeschade, naar huis gezonden. 1)
Kon dus het getal der in dit jaar door de Vriesehe Admiraliteyt aan 's Landsvloot geleverde schepen, in verhouding tot dat van andere Collegiën, niet geheel onbevredigend worden genoemd, de bemanning en uitrusting lieten,
tengevolge van geldgebrek, nog al te wenschen over.

In

zonderheid de Vriesehe schepen, zegt Brandt, hadden het
grootste gebrek aan volk.

Gapt.

Sekema,

wiens schip,

Pieter Heeremans. capiteyn ter zee, was, vooi' het veroveren van
Spaansche schepen in de Golf van Biseaye, door '8 Lands regeering
vereerd met een gouden keten. Hij sneuvelde 6 Febr. 1627 bij het
aan boord leggen van een Duinkerker, die eens zoo sterk was als hij,
en werd te Suawoude begraven. (Zie zijn Grafschr. door Laboranter
medegedeeld in Nav. 1876, p, 393, waar tevens wordt vermeld dat
hij was geboren te Uitdam of „Sehuttelsdoekhaven".) Nergens elders
vond ik iets omtrent hem vermeld. Bij v. Aitzema I , p. 690, Ao.
1628, komt echter een capt. Jacob Heermans voor, als dienende ter
Admiraliteyt van Amsterdam, doch daar, gelijk hiervoor werd aangestipt, die Admt. destijds, voor en in plaats van de Vriesehe, equipeerde, is het zeer wel mogelijk, dat hij op een der uit de Vriesehe
quota's uitgeruste schepen diende.
Wybe van Ookema, zoon van Doede- en van Jelcke (of: Jeltje)
Rombertusd. Ulenburgh, leefde in de 17e eeuw en heeft volgens het
Stbk. I I , p. 191, ter zee gevaren.
Capiteyn Fons enterde in den slag bij Livorno (1652) met zekeren
capt. Ham, het Eng. schip „efe Levantsche Coopman", gemonteerd met
28 st. en bemand met 60 (?) man (v. Aitzema III, p. 797). Het geslacht Fons zetelde onder Jorwerd. Zie omtrent de beide laatste zonderlinge afstammelingen van dit geslacht, die buUeman te Franeker
waren, mr. J. Scheltema, Gesch. en Lett. Mengel. III, 2, p. 122/5.
Capt. Marten Jansen Schaef commandeerde, omstreeks het midden
der 17e eeuw, de „Drenthe", welk schip niet tot de Vriesehe Admt.
behoorde. Volgens den Heer Magnin (Nav. 1877, p- 13) was hij gehuwd met Tyelck Loeyes Sminia en zou bij een Fries zijn geweest,
een vermoeden, dat 'misschien versterkt wordt door het Stemcoh. van
1640 alwaar, op Hantumer-Uitburen no. 3, een Marten Schaaf voorkomt.
1) Brandt, p. 32.
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evenals dat van Rombout van der Parre, slechts bemand
was met 70 koppen, klaagde, dat hij in elk quartier niet
meer dan 4 of 5 man had, die te roer konden gaan.
Ook met de krijgstucht stond het in die dagen slecht
gesteld. Het volgende paar voorbeelden maakt elke verdere
toelichting overbodig. Toen nl. de Gedeputeerden der Generale Staten eens op de vloot waren, terwijl deze op 't
uitzeilen lag, en Tromp alle capiteynen bij zich aan boord
seinde, kwamen er slechts 7 à 8 op, en toen H. H. Mo.
daarover hunne verwondering aan Tromp te kennen gaven,
verschoonde deze de wegblijvers met de woorden: »de
»Maets sullen eens hebben gedroncken, ende wetende, dat
shier van de Staten aen boordt zijn, dorven niet komen,"
Dit gebeurde 's avonds. maar toen zij den volgenden morgen
weer geseind werden, kwamen er nog minder. 1) Nu was
Tromp zeer bemind op de vloot; hij kon van het volk ,
als het er op aankwam, alles gedaan krijgen; wat de tucht
te kort schoot, vulde hij door zijn persoonlijken invloed aan,
doch deze gave moge zijne eigene verdienste hebben verhoogd , aan den anderen kant viel het niet te ontkennen,
dat de methode om haar voor eene behoorlijke tucht in de
plaats te doen treden, de slagvaardigheid der vloot verzwakte. Niet ieder ander bevelhebber, hoe verdienstelijk
overigens ook, bezat die gelukkige gave en de bevelen
van dezulken dienden toch ook te worden opgevolgd. Met
alleen dus dat deze reeds de steun eener goede krijgstucht
moesten missen, maar de populariteit van Tromp verduisterde hun gezag nog meer. 't I3 dan ook bijna ongelooflijk
wanneer men leest dat, toen de dappere en kundige viceAdmirael W. C. de With, die echter bij 't volk volstrekt
niet bemind was, zich aan boord van het Admirael-schip
1) v. Aitzema III, p. 836.
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wilde begeven, de bemanning dit niet toeliet, onder bedreiging hem met zijne sloep in den grond te zullen schieten.
En iets dergelijks was hem, blijkens zijn brief aan H. H.
Mo. dd. 11 April 1653, reeds vijf of zes maal gebeurd!
Zelfs een man als de Iïuyier, beklaagde zich dat zijne
bevelen, uit moedwil of onverstand, niet behoorlijk werden
nagekomen 1), doch dezen, toen nog Commandeur, was
het weggelegd, later daarin de zoo noodige verbetering te
brengen. Geen wonder dus dat zich, ook op de Priesche
schepen, voorbeelden van gemis aan behoorlijke krijgstucht
voordeden.
In Sept. 1652 zeilde een hunner, zonder verlof, uit de
vloot en naar huis. 2) De Fiïesche eapiteynen Sekema,
Becks en Allert Jansz 3) kweten zich in den 3-daagschen
zeeslag (28 Febr./2 Maart 1653) bij Portland, niet naar
behooren en werden deswege gestraft. 4) Capiteyn C.
Kleyn 5) was een dergenen , die in Juni 1653 Tromp en
de With verlieten, »m derhalven te Harlingen geen straet
1) Zie o. a. Backer Dirks „De Ned. Zeem. in hare verschill. tijdperken, 3e tijdv., p. 33.
2) Brandt, p. 31.
3) Nergens echter vind ik dezen laatste, als behoorende onder de
Vriesche Admt. of onder cene Friesche Directie, vermeld. Zijne vermelding te dezer plaatse berust alleen op het gezag van den Holl. Merc.
4) Holl. Merc. 1653, p. 44. Vermoedelijk is, in de plaats van een
hunner of wel van Joris Pietersz v. d. Brouck, tot capiteyn benoemd
de in het stukje „Friesl. ter zee" gen. Theunis Jans Groenewolt. Immers, volgens de in Nav. 1856, p. 195, voorkomende aanteekeningen
van te Amsterdam gesloten huwelijken, was de aldaar, den 29 Nov.
1G53, met Barber Hermens gehuwde „Tennis Jansen Grouwolf': Statecapitein ter zee, van Harlingen en aldaar wonende. Daaruit blijkt tevens,
dat hij destijds weduwnaar was van Annetje Martens, Hij zal dezelfde
geweest zijn die, volgens v. Aitzema IV, p. 817, den 12/13 Juni
1653, als luitenant, aan den 2-daagschen zeeslag deelnam.
5) Wellicht dezelfde als hiervoor op p. 346 bedoeld?
23
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»mocht gébruycken" 1), m. a. w. van de kleine steentjes
werd geloopen.
En 't is zeker wel een bewijs van den ellendigen staat,
waarin ook de finantiën der Vriesohe Admiraliteyt verkeerden
dat, toen 's Landsvloot den 1 Dee. • 1652, onder den Admiraal M. H. Tromp, uit Groerêe in zee zou steken, de
daartoe behoorende Friesche schepen van de capiteynen
Schelte Tiercks Wiglema en (AdriaenJ Brunsveldt, geld
noch crediet hadden om te Brielle, voor hun volk, het
noodige brood te koopen. Zij zouden dan ook genoodzaakt
zijn geweest om te blijven liggen, ware Wiglema niet naar
den Haag gereisd, alwaar hij, na te vergeefs aan een Lid
der Generale Staten eenig voorschot te hebben gevraagd,
door den van Dockum geboortigen Resident der Hanze
Steden Lieuwe van Aitzema, ~»nyt liefde ende ter eeren
~»van 't Landt", met 200 rijcksdaelders, uit den nood werd
geholpen, 2)
Kort daarna, in den driedaagschen zeeslag 3), offerde
Wiglema zijn leven voor het Vaderland op.
't Waren echter niet alleen de onvoldoende bemanning
en armelijke uitrusting, maar ook de slechte staat en mindere
geschiktheid der schepen zelf, die Frieslands scheepsmacht,
in die dagen, niet aan den eisch des tijds deden beantwoorden. Wel is waar was er, ten overstaan van H. H.
Mo. Gecommitteerden, de H.H, van der Steen, Steyn en
Bootsma, den 27 Febr. 1653, te Harlingen, eene aanbesteding van nieuwe oorlogsehepen gehouden, maar deze
waren niet dadelijk gereed en zoolang moest men zich wel
1) Holl. Merc, p. 69.
2) v. Aitzema III, p. 762.
3) In het stukje „Friesland ter zee" staat abusief: „in den slag
bij Portsmouth", in plaats van: „bij Portland".
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met gehuurde schepen behelpen, die, meerendeels koopvaarders zijnde, in der haast, zoo goed en kwaad als het
ging, voor den oorlog waren ingericht, doch tegen de
sterke, ten oorlog gebouwde Engelsche strijders niet waren
opgewassen.
De •» Westergo", gevoerd door den L. Commandeur Tijmen
Claesz. 1), van ïïarlingen, was door vuilheid, zoo traag in
het zeilen geworden, dat hij, in den tweedaagschen zeeslag
(12/13 Juni 1653), dientengevolge door drie Engelscheu werd
omsingeld en, na tot zinkens toe lek geschoten te zijn, zich
moest overgeven. Aldus getuigt Brandt 2), wiens lezing vrij
wel sluit met de volgende door van Aitzema 3) gegevene bijzonderheden : »Het Volck van 't schip Westergoo verklaersden tot Harlingen, dat se uyt Engelandt los gelaten zijnde
»en door Zeelandt passerende, aldaer hadde mede verklaert,
sdat se waren geweest onder 't esquadre van den Gom»mandeur de Ruyter, ende waren bij hem gebleven tot de
»retraite toe. De redenen van haer verlies te zijn, omdat
»haer de Kaden 4) hadden in Zee ghesonden met een vuyl
» Schip, zijnde in acht Maenden niet schoon gemaeckt.
»Het bleeck uyt de voorschreve relatiën, dat se beyde de
»dagen ende tot het eynde van het ghevecht dat met den
sdoncker ophielt, waeren bij de Yloot gebleven; sijnde de
slaetste die genomen wierden, ende hadden se sowel be1) Ook in het Hyp. boek v. Harl., p. 80 en 81, Ao. 1654, komt
hij als Commandeur voor. Het stukje „Friesland ter zee" moet met
zijn naam worden aangevuld. Het Stbk. II, p. 136, noemt, als gehuwd met Rinscke Jacobsd. Canter, een Claes Tymensz, die, op naam
en tijd afgaande, zijn vader kan zijn geweest. Een Thymen Claussen
deed te voren de Duinkerkers veel afbreuk (mr. de Jonge I, p. 238).
2) p. 51.
3) III, p. 822.
4) n.1, de Raden ter Admt. v. Vriesl.
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»seylt geweest als de andere, souden alsoo wel zijn in de
» Wielingh ghekomen als de andere, die schoon waren ende
»wel zeylden, sijnde niet te geloven dat een Capiteyn ende
»Matrosen konnende ontkomen, willens soude haer oversgeven, insonderheyt de Officieren, als notoirlyck daerdoor
»moetende worden geruineert, niet alleen in eere, maer
»oock in Have ende goet."
sSijnde voorts waerachtigh dat het selve schip Westergoo
»van den Blaeuwen Admirael een schoot onder water kreegh
»met een vier en twintigh ponder, waerdoor de Barbier
»quam van onderen boven lopen, roepende: 't Schip sinckt,
y>'t Schip sinckl. De Luytenant sulcx hoorende liep om
»laegh in de soode, alwaer komende hij bevont dat sulcs
»niet alleen waer, maer dat de Kruyt-kamer ten deele
sonderstalligh ende de Vaten drijvende waren."
»Dat de instructie of ordre van den Admirael was, de
y>luyste of traeghste Zeylders souden midden in de Vloot
sblijven, soo behoorden van de sterckste schepen de swackste
»met de Vloot hebben ingewacht of toegezeylt, om deselve
»traeghste (zijnde Westergoo alsoock de Man van Edarn en
»de Son van Enckhuysen 1) t' ontsetten ende neffens elk
sander te blijven."
»Van buyten vonden haer tusschen den Blaeuwen Admi»rael, een Schip met ses en t' sestigh stucken, een Fregat
»met veertig en een met twee en dertig stucken, van bin»nen was 't ghestelt als gheseyt is. Ende de Matrosen
»gheen ontset siende, hadde gheen lust, om armen ende
sbeenen quyt te raecken. Alsoo was 't den Capiteyn ende
«andere Officiers onmoghelrjck 't Schip te houden, van de
sgeheele Vloot gesepareert zijnde. De Engelse 't Schip
1) Capiteyiien Hendriek Pietersz en Jan Duym, beide Directeursschepen. De laatste viel ook in 's vijands handen.
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» krijgende, hadden moeyte om met drie stucken Loot het
»gat te stoppen, en noch moesten zy met Bedien 't Schip
»op de Rivier brengen."
sMaer 't is al meer gebeurt dat men door quaet aen»geven of om sioh selven te schoonen, andere bekladt, en
»dat is seer qualyck weder uyt te wisschen."
Tromp n.1., na in zijn brief dd. 14 Juni 1653, aan H.H.
Mo. bericht te hebben, dat de Westergo »seer onvoorzichtich
»onder den Vyandt is geraect ende overgegeven", schrijft in
zijn Relaes van den 21n d. a. v.: y>Tegens den doncker nae
>xson is het schip
» Vyandt,

weynich

Westergo" . . . . vliet hooft gewent nae den
binnenschoois

van

den

selven

»zijnde, ende is soo sonder slaen overgegeven."

Vyandt

1)

't Is duidelijk, dat deze beide berichten elkaar tegenspreken , doch hoewel Tromp in 't eerste zegt, dat hij 't
nog meest uit de rapporten moest hebben, daar de kruiddamp hem belet had zelf alles waar te nemen, schijnt toch
dat eerste bericht het meest betrouwbare te zijn. Immers,
al schrijft hij daarin het achterblijven van de » Westergo"
niet aan onbezeildheid 2), maar aan onvoorzichtigheid toe
(wat trouwens zeer wel samen kon gaan), strijdt het niet
met hetgeen Brandt en v. Aitzema berichten; terwijl, ten
opzichte der andere, in Tromp''s later bericht of sRelaes"
gegeven lezing, niet uit het oog mag worden verloren,
dat deze - bij gebreke van eigen waarneming, gelijk hij
zelf getuigt - berust op de later ingekomen rapporten der
verschillende capiteynen en dat juist deze er belang
bij hadden de zaak voor te stellen: alsof de »Westergo",
niet opzet, naar den vijand was geloopen: om
\) TAe brief en rapp. bij v. Aitzema III, p. 818, 822,
2) Een schip dat geen vloot kan houden werd gemeenlijk de Koe,
bijgenaamd.
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zich over te geven. Dit toch zou voor hen eene verschooning zijn, dat zij het schip niet te hulp waren gekomen
of althans hadden ingewacht, gelijk hun voorschrift was.
Op hen schijnt dan ook de insinuatie van het vquaet aengeven", voorkomende in het verslag der bemanning van de
)) Westergó" , gemunt te zijn.
Even vóór het aan de »Westergo" overkomen ongeval,
was een ander Friesch schip, dat van capt. Coenders 1),
na met drie andere schepen verward te zijn geraakt, ook
onder den vijand vervallen, doch 't mocht Coenders gelukken nog bij tijds weer los en bij de vloot te komen.
Capt. Joost Bulter, van Groningen 2), voerende i>de Kameel",
een nieuw schip, vermoedelijk dat der Groninger Directeurs 3), bevindt zich in 't heetst van 't gevecht, doch
houdt kloekmoedig stand totdat zijn schip, door vier à vijf
grondschoten getroffen, zinkt en hij zelf, sdoor een splinter
»den middel vermorselt/ bleef mette sabel in de vuyst/ tot
»lof van de Groningers/ soodat hij de 10 Engelse schepen
)idie hem en van Sanen dachten af te snijden/ zijn huyt
»wel dier verkocht", zegt de Holl. Merc. Met hem vonden dertig man hun graf in de golven, terwijl van de overigen , vijftig à zestig door capt. Wülem van dei- Saen en
een ander vijftigtal door een galjoot werden geborgen. 4)
't Was omstreeks dezen tijd, dat de Zuiderzee vol koopvaardijschepen en haringbuizen lag, die, gereed om uit te
1) Zoolang niet van een anderen bevelhebber van denzelfden naam
bij de Vriesche Admt. blijkt, meen ik hem voor den lateren vieeAdml. te moeten houden.
'2) Zijne dochter Sara was gehuwd met den predikant Gerco Jolis.
Gercoma, v. Harlingen (Naamlijst, Romein).
3) Vgl. p. 341 hiervoor, noot.
4) v. Aitzema III, p. 817, 821. Brandt, p. 49. Holl. Merc. van
1653, p. 67.
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zeilen, daarvan, uit vrees van genomen te worden, werden
weerhouden. »Omtrent IJindeloopen ende elders", zegt v.
Aitzema (III, p. 818), slagen veel honderden Oost- ende
»Noordt-vaerders / 't waren als Maste-bosschen."
In den volgenden zeeslag (10 Aug. 1653) bij Terhey,
zonk het Friesehe schip de Ï Zevenwolden" (38 st. 135 m.)
gevoerd door capt. Frederick Stellingwerff. i) Nadere bijzonderheden dienaangaande ontbreken. Alleen blijkt uit
een in het archief der stad Medemblik berustenden brief 2),
dat Stellingwerff tot de negen capiteynen behoorde, die te
Ipswich waren opgebracht. Hieruit, gelijk mede uit de
vermelding in den Holl. Merc. van 1653, p. 95, dat in
dezen slag geen enkele onzer capiteynen is gebleven, volgt
dus, dat in het m. a. stukje » Friesland ter zee", ten onrechte wordt vermoed, dat hij, bij de aan zijn schip overkomen ramp, het leven heeft verloren; doch neemt men in
aanmerking, dat reeds in 1654, een opvolger in zijne plaats
werd benoemd en dat zijne weduwe Anneken van Trappen
geseyt Bancker 3), destijds te Vlissingen op de Nieuwe
haven wonende, in dat zelfde jaar hertrouwde met Daniël
Pietersz. Bout, dan volgt daaruit, dat hij het verlies van
zijne vrijheid 4) en van zijn schip, toch niet lang heeft overleefd en wellicht aan de daarbij bekomen wonden is overleden.
Intusschen waren het niet de uitrustingen der Vriesche
Admiraliteyt alleen, maar ook die der meeste andere Collegiën, welke veel te wenschen overlieten en aan de Vloot1) v. Aitzema, p. 833. Brandt, p. 6/. Zie omtrent dezen capiteyn hierna.
2) d.d. 12 Sept. 1653 (Pakket, lett. U, no. 40).
3) Aldus noemt haar het Trouwb. v. Vlissingen (Nav. 1860, p. 62,
1864, p. 260); het Harlinger Prociam. boek daarentegen Stizanna
Banckerts.
4) In Nov. 1653 had er eene uitwisseling van gevangenen plaats.
Zie Holl. Mere., p. 115.
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voogden tot maar al te gegronde klachten aanleiding gaven.
En "wanneer men den toestand der Wederl. zeemacht gedurende dezen oorlog, vergelijkt met die des vijands 1) en
daarbij in aanmerking neemt, dat de onze bovendien nog'
een uitgebreideren handel had te beschermen 2), dan moet
het verwondering wekken, dat de vredesonderhandelingen'
niet tot voor ons nog ongunstiger uitkomsten hebben geleid.
Schier in alles overtroffen de Engelsche schepen de onze:
in grootte, zwaarte, degelijkheid van bouw, getalsterkte
en kaliber van het geschut, volledigheid van uitrusting en
vooral ook in numerieke sterkte der bemanning. Kon het
dus wel anders of' deze wanverhouding moest ontmoedigend
werken op velen onzer zeelieden, van wie er waren die,
maar al te zeer van hunne eigene zwakheid tegenover de
overmacht des vijands bewust, vaak schroomden zich in
het gevecht te begeven?
De vice-Admirael de With beklaagt zich, in zijn journael van den slag bij Terhey 3), in sterke bewoordingen,
over meer dan twintig capiteynen die zich schelmachtig
hadden gedragen -4), doch men vergeto niet, dat de allezins
1) Breedvoerig doet dit Mr. de Jonge in dl. I , p. 4/1 v. v.
2) Zie v. Aitzeraa I I I , p. 810.
3) v. Aitzema III, p. 832.
4) Hij noemt onder hen ook die van „de Groef Willem, een Fluyt
van Vrieslandt". Nergens blijkt echter, dat Friesland, in dezen oorlog , een schip van dien naam bezat, Wel schijnt de Directie van het
Extra ordin. Convoy op Oosten en Noorwegen, te Harlingen, blijkens
hare Rekening over 1647/8, in dat jaar, een schip te hebben bezeten,
't welk dien naam droeg, maar uit de in die rekening in ontvangst
voorkomende post: ..voor het schip „Graaff Willem" is by de voorsz.
.Meeren ontfungen ƒ12005", moet men wel opmaken dat dit toen,
dus 5 à 6 jaar vroeger, reeds verkocht was. Bovendien was de evenbedoelde Directie van het Eætra ordin. Convoy nu reeds lang ontbonden.
In dezen oorlog komt wel een ..Graaf Willem' voor van de Amsterd. Admiraliteyt; 't was het schip dat, door capt. .7. G. Verburgh
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verklaarbare verontwaardiging, die de, zij het dan werkelijke of oogenschijnlijke lafhartigheid van verschillende capiteynen, bij een man van het temperament van de With
opwekte, hem de zaak zeker overdreven heeft doen voorstellen. Zoo althans werd er ook in die dagen over gedacht
en in overeenstemming daarmede schijnt, dat reeds in het
begin der volgende maand, een groot, ja het grootste deel
der gearresteerde capiteynen, door den Krijgsraad, onschuldig bevonden en weer op hunne schepen werden geplaatst.
En nu mogen H.H. Mo. nader hebben gelast, dat zij »al»noch souden werden in Arrest gehouden ende dat men
»eerst noch alles wel soude examineren offer eenighe faute
»was begaen", uit het feit dat Tromp, reeds even vóór
het uitloopen der vloot, er niet minder dan 30 schepen
had uitgeschift: safe meer tot laat dan tot dienst zijnde" ,
maar die desniettegenstaande toch meegingen, éénig en alleen om de vloot een sterker aanzien te geven, - blijkt
gevoerd, zich ten vorigen jare, met hot rriesehe schip van capt. H.
Jz. Camp, bij Bevezier, zoo zeer had onderscheiden. Capt. Verbnrgh
heeft toen wel bewezen, dat hij er de man niet naai' was om het gevaar lafhartig te ontwijken, maar bovendien heeft- hij ook vrij zeker
niet aan den slag bij Terhey deelgenomen, daar hij reeds in den tweedaagsehen zeeslag, na een allerhevigst gevecht, door de Engelschen
veroverd en ongetwijfeld gevangen gemaakt was. De mogelijkheid
bestaat echter, dat hij vóór dien (tweedaagsehen) zeeslag, de bij Bevezier zoo hevig geteisterde ..Graaf Willern", voor een ander schip heeft
verwisseld en de „Graaf Wilkm", na hersteld te zijn, daarop onder
een anderen bevelhebber aan den slag bij Terhey deelnam of liever . . .
niet deelnam.
Omtrent evengemeld gevecht van Hendrick Jansz Camp en Verburgh
bij Bevezier, leze men eerstgenoemdes eigen ongekunstclden brief,
door mr. J. Dirks medegedeeld in de Friesche Volksalm. van 1858,
p. 74, en neme daarbij in aanmerking, dat zij elk een schip van slechts
40 à 44 stukken voerden (vgl. Mr. de Jonge).
Onder de Nederl., die zich in 1652 in Brazilië ophielden, treft men
een Barent Jansen Camp aan.
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toch hoeveel capiteynen, in de onweerbaarheid van hun
schip, minstens eene reden van vergoelijking vonden, v.
Aitzema 1) gaat zelfs zoover, dat hij hun gedrag rechtvaardigt met de woorden »Ende indien de capiteyns, die
«ondeugende ofte onweerbare schepen ende kleyn geschut
«voerden (hoedanige waren die beschuldight wierden, 2) met
»haer ondeugende schepen haer hadden temere geavontuyrt.
»Wat soudet geweest zijn als de Yictorie ende 't Avanstagie der Engelsche willens te vermeerderen." Deze redeneering moge echter opgaan, wanneer men de zaak louter uit
een practisch oogpunt beziet, maar 't blijft zeer de vraag of
het wel juist alleen dáárom was, dat er waren, die het
raadzamer vonden zich buiten schot te houden. In elk
geval is het zeker, dat er, evenals bij vorige zeeslagen gedurende dezen oorlog, wel degelijk capiteynen zijn geweest,
die zich niet hebben kunnen verantwoorden.
Langer bij dit onderwerp stil te staan, zou te ver buiten
ons bestek leiden. Dit stelt zich alléén ten doel om enkele
bijzonderheden op te teekenen, die meer uitsluitend Frieslands zeemacht betreffen of daarmede nauw samenhangen.
Een aaneengeschakeld verhaal van dezen oorlog en der
daarin voorgevallen zeeslagen, vindt men wel elders, door
daartoe meer bevoegden, beschreven 3) en het is een
onderwerp rijk aan stof, doch niet altijd verkwikkelijk voor
ons nationaal gevoel.
Partijschap en een algemeen misnoegen hielden het land
verdeeld en bekrompen naijver, protectiegeest en slappe
1) dl. II!, p. 830.
2) Deze door mij gecursiveerde woorden zijn hier wel van beteekenis; toch vatte men ze niet al te letterlijk op.
3) o. a. J. J. Backer Dirks, De JNTed. Zeem. in hare verschillende
tijdperken geschetst; Mr, de Jonge ; enz.
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tucht,

.-301

deden hun verlammenden invloed op de reeds g e -

brekkig samengestelde

zeemacht gelden.

Maar 't is ook

die donkere achtergrond, welke de grootheid onzer Vlootvoogden met te meer luister doet uitkomen en de trouwe
plichtsbetrachting

van zoovele

bevelhebbers en zeelieden

van lageren rang op te grooter bewondering doet aanspraak
maken.

A a n die kern van kloeke mannen, die niet alleen

hadden goed te maken wat ongeschiktheid en lafhartigheid
van

anderen

deden

te kort schieten, maar die ook door

hunne persoonlijke eigenschappen, de gebrekkige middelen,
die hun ten dienste stonden, deden opwegen tegen de mateiïëele overmacht des vijands, had ons Land in de allereerste plaats

de handhaving zijner eer en waardigheid te

danken.
Aan den tocht naar Dantzig

in 1 6 5 6 , onder van Wasse-

naer 1), werd door de Vriesche Admiraliteyt deelgenomen met
d e : vVrieslandt"

(42 st., 155 man), capt. Albert Pietersz de

Boer en »'ê Prince Wapen" (39 st. 2), 120 man), capt.
Andries f Pietersz/

Stellingwerff', doch onder het Eskader,

dat in Dec. van dat jaar, onder de Buyter, naar de Midd.
Zee zeilde, noch bij den tocht in 1658 naar Portugal ondernomen , wordt van Friesche schepen melding gemaakt,
hoewel men uit

v. Aitzema's woorden: »Uyt Vrieslandt

quamen gheen schepen" , daarmede op den tocht naar Portugal doelende, mag opmaken, dat zij wel werden verwacht.
Wellicht
feit,

laat

zich

hun

wegblijven

verklaren door

het

dat alleen Friesland, tegen de oorlogsverklaring aan

Portugal, geprotesteerd had. 3) Ook echter in de levering
van* haar

contingent in de 44 , voor het Canael bestemde

1) Zie hieromtrent Brandt, p. 100 v. v.
2) Volgens den Holl. More. 30 st.
3) v. Aitssema I V , p. 110, 115.
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schepen, bleef de Harlinger Admiraliteyt »défectueux" en
werd haar toegestaan om daarin voorloopig door het zenden
van ordinares-Convoyers, 't welk zeer lichte schepen waren,
te voorzien 1), doch in hoever zij hieraan gevolg ,gaf,
bleek mij niet.
Daarentegen namen, Vrijdag den 8 JSTov. 1658, onder
den Luit.-Adml. van Wassenaer, Heer van Obdam, aan
den bloedigen, doch voor de onzen roemrijken slag bij 't
eiland Hvcen, in de Sont, deel: de Yriesche Admiraliteytscapiteynen Adriaen Brunsveldt met de $ Breda" (28 st.,
95 matr.), Laurens Degelencamp met de »Groeningen' (36
st., 120 matr.) en Aucke Stellingwerff met de vAlberlinu"
(36 st. , i 30 matr.) 2)
Gapt. Brunsveldt voerde bij deze gelegenheid de Schoutbij-nachts-vlag der achterhoede, die door den jSToord-Holl.
zeevoogd Pieter Florisz 3) werd gecommandeerd, terwijl Degelencamp onder Witte C. de Wilh 3) bij de voorhoede, en
Stellingwerff bij de middentocht, die door v. Wassenaer zelf
werd aangevoerd, was gerangeerd. Manhaftig en trouw
kweten zich deze drie capiteynen van hunne zware taak.
Brunsveldt en Degelencamp muntten daarbij zelfs bijzonder uit.
De eerste verdedigt zijn zwak bewapend schip, tegen 2
à 3 der grootste vijandelijke bodems, totdat hij, met den
sabel in de vuist, sneuvelt. Hetzelfde lot treft ook den
1) v. Aitzeraa IV, p. 57.
2) v. Aitzcma IV, p. '241, en Lamb. v. d. Bosch „Leeven en
Daden", welke beide schrijvers (leze drie capiteynen echter ten onrechte, als onder de Admt. v. d. Maze behoorende, opgeven. Dat de
laatste, door hen alleen met zijn geslachtsnaam aangeduid, Ancke, en
niet diens vader Andries Stellingwerff was, blijkt zoowel uit Brandt,
p. 186, als uit na te melden „Antwort und Bericht".
3) Deze verdienstelijke bevelhebbers vonden hier den heldendood.
Hunne lijken werden naar het vaderland vervoerd en de overige gesneuvelde Nederlanders te Kopenhage begraven.
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luitenant de Vacquery, die de bij hem aan boord geplaatste
landsoldaten commandeerde, terwijl, volgens getuigenis van
v. Wassenaer 1), mecie genoegzaam al het scheepsvolk
bleef. Het schip wordt daarop door de Zweden, die eerst
weigerden kwartier te geven, doch dit later toezegden,
genomen; het geraakt echter in brand en wordt dientengevolge door hen weer verlaten, waarop 14 kloeke
mannen van Bnmsveldts volk, die bij de overgave, aan
boord waren gebleven, het weer weten meester te worden
en 't bij 's Landsvloot terugbrengen. 2)
Ook het daaraanvolgend jaar, na een strengen winter,
met ziekte onder het scheepsvolk, in het Woorden te hebben doorgebracht 3), bleven StelUngwerff en Degelencamp
deel uitmaken van de Oostzee-vloot. In October van dat
jaar, treffen wij den eerstgenoemde aan, bij een Eskader,
dat, onder den Commandeur Jan Gideonsz Yerbiirg, naar
den hoek van Schagen zeilde, om van daar, eene uit het
vaderland komende vloot koopvaarders met eenige behoefteschepen, door de Belt te geleiden, bij Langeland het verder
geleide der koopvaarders naar Dantzig en Koningsbergen,
1) Zie zijn brief dd. 9 Nov. 1658, „leggende voor ancker ten eynde
„van 't Bos" (dus bij Skovhovet).
2) Deze bijzonderheden zijn ontleend aan een bij het Frieseh Gen.
berustend, in 1659 gedrukt en vrij waarschijnlijk uit het Deensch
vertaald boekje, getiteld: „Antwort und Bericht/ worin die recht
„grundliche Beschaffenheit des/ zwischen Ihrer Hoeh- und Mogen„heiten/ der Herren Staten General in den vereinigten Freyen Nieder„landen/ etc. und der Königlichen Swedisehen/ Kriegs-flothen / ain
„29 Oct./8 Nov. jungsthin im Simde vorgefallenen harten See-tref„fens/ . . . . referiret wird'" enz.
Vgl. ook Mr. de Jonge I, p. 565.
3) Hierover was het scheepsvolk weinig gesticht, want, zegt van
Aitzema IV, p. 379, de: „Matroos was gewent tegens de winter
„wederom by moer te zijn, immers niet soolang uyt te blyven als nu
„tot Coppenhage geschiede."
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aan een der oorlogschepen van het Eskader, over te laten
en daarna naar Schagen terug te zeilen, om eene tweede
met lijftocht beladen vloot op te halen.
Degelencamp overleed den 12n Februari 1660, aan de,
tengevolge van koude en allerlei ongemakken, op de vloot
heersehende ziekte 1), en hoewel reeds in 't vorig jaar
(1659) door de Gedeput. Staten v. Vriesl., aan de Gecommitteerden ter Admiraliteyt, was verzocht dat Stellingwerff's
schip onder de naar huis ontbodene schepen mocht worden
begrepen 2), 't welk ook, gelijk mede aan dat van Degelencamp, werd toegestaan, verliep daarmede toch nog de geheele volgende winter. Eerst den 3 Maart 1660, nam
Stéllingwerff de thuisreis aan, als deel uitmakende van het
Eskader dat, onder den v.-Adml. Cortenaer, een twintigtal
koopvaarders naar 't Vaderland geleidde en drie dagen
later door een ander smaldeel, 't welk eveneens verscheidene koopvaarders onder de vlag had en waartoe een
der beide andere Friesche oorlogschepen 3) behoorde, gevolgd werd. Beide smaldeelen zeilden de Sont uit, zonder
dat de Zweden, uit de kasteelen Cronborg en dat te Helsingborg, ook maar een schot op hen losten, 4)
Intusschen hadden zich, onder de Paiyter's Eskader, dat
in Mei 1659, naar de Oostzee was gezeild, mede aldaar bij
de vloot gevoegd de Friesche schepen: »Oostergo" (54 st.)
onder capt. Hendrick Brunsveldi, »Westergo" (45 st.) capt.
Jan Jansz Vyselaer en »de Steden" (42 st.) capt. Albert
Pietersz de Boer.
Omtrent de krijgsbedrijven, waaraan door deze bevel1)
2)
3)
4)

Brandt, p. 186, 199, 203.
Eekhoff, Gesch. v. Friesl., p. 470.
Vermoedelijk de „Groeningen", vgl. Brandt, p. 199.
Brandt, p. 204.
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hebbers aldaar werd deelgenomen, zij behalve naar Brandt
e. a., verwezen naar een brief 1), door Dirck Siercksz,
schrijver op de »Oostergo", gericht aan Jr. Barthold van
Aylva te Menaldum, welke bijzonderheden bevat, die niet
bij Brandt voorkomen.
Het feit dat de Vriesche Admiraliteyt met niet minder
dan 6 schepen aan deze tochten deelnam, laat zich verklaren door het groot belang dat, vooral Friesland 2) en
Groningen, bij den handel op de Oostzee hadden, doch het
wijst tevens op een vooruitgang van het zee wezen dezer
gewesten, die te meer in het oog springt, wanneer men
in aanmerking neemt, dat genoegzaam zeker, 5 dezer bodems, eigene, ten oorlog gebouwde schepen waren, en dat
de 3 laatst uitgezeilden, de vroegere, in bewapening beduidend overtroffen.
In 't begin van 1661, werd de Harl. Admiraliteyt aangeschreven om, van de 1 8 , tegen de Turksche en andere
zeeroovers uit te zenden schepen, er 3 te leveren en wel:
het eerste gemonteerd met 50 st. en bemand met 250
koppen, het tweede met 40 à 42 st. en 145 koppen en
het derde met 24 à 26 st. en 120 koppen, terwijl een
harer capiteynen, op dezen tocht, de Schout-bij-nachts-vlag
zou voeren. 3) Den 17 Juli stak dit Eskader, onder den
vice-Adml. de Ruyter, in zee, doch ik meen, ook met het
oog op het verhaal dat Brandt van dezen tocht geeft, te
mogen aannemen dat er geen enkel Priesch schip deel aan
heeft genomen.
1) Te vinden in de Kron. v. h. Hist. Gen. te Utrecht, 7e jg., p. 1851.
2) Deze provincie verklaarde zich hevig tegen een wapenstilstand
en drong er met alle kracht op aan om den oorlog tegen Zweden
door te zetten (v. Aitzema).
3) v. Aitzema IV, p. 822,
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Na de terugkomst harer schepen uit het Noorden, tot
het uitbreken van den 2n Eng. oorlog, schijnt de Vriesche
Admt. zich ook van uitrustingen voor andere zeetochten,
te hebben onthouden, en toen zij, ingevolge resolutie der
Genl. Staten dd. 16 Mei 1664 en overeenkomstig eene in
dat jaar getroffen regeling, van de 30, tot het observeeren
der Engelschen, benoodigde schepen, er 5 moest leveren,
was zelfs haar antwoord aan H.H. Mo.: »dat by haer wel
»was genegentheyt ende oock ghelegentheyt, maer dat het
»hun alleenlyck manqueerde aen de macht, namentlijck de
»senuwe des oorloghs."
Dit antwoord had echter wel iets van een uitvlucht. Bij
dezelfde missive, erkende zij nl. dat de quoten van Vrieslandt en Stadt en Lande wèl voldoende waren om de gevorderde equipagie te doen, maar dat haar dan geene
middelen zouden overschieten om de schepen geruimen tijd
in zee te houden en om daarna »de invallende schepen
»ende het tumulterende bootsvolck te konnen betalen ende
»liçentieeren", waarom zij verzocht, van deze equipagie te
worden verschoond, tenzij H.H. Mo. haar de verzekering
van de Staten der beide provinciën mochten verschaffen,
tot aanzuivering van 't geen deze uitrustingen, de gewone
omslagen, zouden komen te overtreffen.
H.H. Mo. de Generale Staten echter, wel verre van
met dit antwoord gediend te zijn, zonden haar daarop eene
»Lieve Bysondere", houdende o. a.: s>dat haer Ho. Mog.
Tiover hare, onveranlwoordelijcke nalatigheyt ende negligentie,
»m 't geene voorschreve is, streckende tot groote ondienst en
üdisreputatie van den Staet, sonderlinge in de tegenwoor»dige gelegentheyt van tijden ende saecken, ten hooghsten
Mvaren misnoeght ende de voorschreve pretense excusen,
Dgansch niet en konden aennemen", voorts dat Gedeputeer-
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den van Hollandt en West-Vrieslandt, ter vergadering
hadden aangeboden om, in hunne provincie, uit de Friesche
en Groninger quota's, niet vijf, maar acht »oapitale" oorlogschepen, te equipeeren en 3 maanden in zee te houden ,
met betaling van alle gevolgen van dien jiende dat 'haer
»i/o. Mog. daeromme van hare" (nl. dei' Admiraliteyts)
iïbescheyâentheydt ende discretie wilden oerwachten dal se
yihaer kier inne alnoch nae beliooren sov.de esvertueren ende
y>qmjten opdat deselve niet yenootsaeckt wierden dese saecke
»m nadere deliberatie te leggen," 1)
Gelijk hiervoor reeds werd aangestipt, leverde het bouwen , uitrusten, toetakelen en proviandeeren van oorlogschepen , voordeel op aan tal van ingezetenen der provincie,
alwaar dit geschiedde, en of het nu de vrees is geweest
dat, door aanneming van het door Hollandt en West-Vrieslandt gedaan aanbod, die voordeelen voor Friesland zouden verloren gaan, dan wel of zich andere, misschien meer
vaderlandslievende beweegredenen hebben doen gelden,
zeker is het dat de Vriesche Admt. ook weldra de handen
aan het werk sloeg en reeds den 6 Aug. van hetzelfde
jaar, twee flinke oorlogscliepen , de »Sev en wolden" (een 58er)
en de »Princes Albertina" (een 52er), onder hunne capiteynen Aucke Andriesz Stdlingwerff en Ilendrich Dirchsz
Brumveldl, in de Jettings 2) zeilreê had liggen, terwijl de
» Westergo" nog onderhanden was en een galjoot eiken dag
1) v. Aitzema V, p. 8(5.
2) Tegenwoordig de Blauwe slenk genaamd. Zie ook p. 315 hiervoor.
Ubbo Emmius, in zijn ten jare 1616 in folio uitgegeven werk, op
de haven van Harîingen doelende, zegt: „ kunnen groote diepgaande
„schepen haar niet nader dan omtrent 1000 treden bereiken, soo dat
„se genoodzaeckt sijn in d' oude haven Jettinga genoemd, hun ancker
„te werpen daer se voor de stormwinden bevrijt liggen, door de san„den en bancken die daer omtrent sijn."

24
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bij de vloot kon worden verwacht. 1) De levering der twee
overige, nog aan het contingent ontbrekende schepen, schijnt
te zijn vertraagd door dat de Staten van Stadt en Landen
hadden goedgevonden te bepalen, dat de door hen toegestane subsidiën, niet aan de Admiraliteyt in Friesland,
maar aan den Ontvanger-Grenerael Doubleth zouden worden
gefourneerd. 2) Doch ook zonder .^dat, was nu aan de
Yriesche Admiraliteyt geene achterlijkheid meer te wijten,
daar Rotterdam nog slechts vier, 't Noorderkwartier, behalve
een, dat met zeeschade weer was binnengeloopen, drie en
Zeeland nog slechts twee schepen van hun contingent hadden
geleverd. 3)
De kans op een oorlog met Engeland begon intusschen
meer en meer te dreigen en deed over het geheele land
alle krachten inspannen om de vloot, die onder den LuhV
Admirael van Wassenaer, Gfoereê als verzamelplaats was
aangewezen, zooveel mogelijk te versterken.
Den 25 October 1664, 4) hadden de Generale Staten de
Admiraliteyts-Collegiën reeds aangeschreven om, boven het
vroeger bepaald getal, nog »achttien van de eonsiderabelste
schepen van oorloghe' uit te rusten en in zee te brengen.
Volgens de bestaande regeling, moest de Vriesche Admiraliteyt hiertoe drie leveren, doch zij kon voorshands volstaan met de »Oostergo", gewapend met 56 stukken en
bemand met 225 koppen, en »de Steeden", met 46 stukken

1) v. Aitzema V, 162 v. v.
2) ld., p. 163, op dit punt echter niet zeer duidelijk.
3) ld., p. 162.
4) Bij dezelfde resolutie werd gelast alle andere voorhanden schepen,
gelijk mede de binnenvallende Convoyers, naar de vloot op te zenden.
Directieschepen, gelijk ia den len Eng. oorlog, treft men nu niet meer
bij de vloot aan.
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en 175 man 1 ) , waarbij dan nader: »noch souden konnen
»voeghen een schip, waaneer sij daer toe van de Provincie
»van Stad en Landen wierden geprovideert van noodighe
sgeldtmiddelen, op reeckeninge van haer Ed. Mo. consen»ten albereyts gedraghen ofte noch te draghen, hebbende
)>deselve Provincie noch ghene penninghen altoos aen het
swelghemelde Collegie tot de voorighe equipages ghefur»neert gehadt, dat dan oorsaecke is geweest, dat sij t'elc»kens haer contingent daer inne niet hebben konnen preste»ren. Over sulcx hare Ho. Mog. in bedencken gegeven
»wiert, of daer toe geen nadere devoiren by de voorsz.
«Provincie (ten andere tijden so loffelijck tot de saecken
»van de Zee ghecontribueerd hebbende) souden dienon aen»gewent te worden." 2)
Bij resolutie dd. 22 Dec. d. a. v., bepaalden H.H. Mo.
verder, dat 's Lands vloot uit 72 schepen van oorlog zou
bestaan, waarvan 12 den handel en de scheepvaart op de
Portugeesche en Spaansche kusten en in de Middell. Zee
zouden gaan beveiligen.
Het contingent van Friesland tot deze vloot bedroeg,
volgens de bestaande maatstaf, negen. Lamb. v. d. Bosch
(p. 579) meldt, dat deze negen schepen waren bemand met
1930 man, bewapend met 416 stukken en dat zij in 1664
reeds gereed waren. Dit laatste mag echter worden betwijfeld , zoowel met het oog op de dagteekening van het
betrekkelijk besïuit, als op het feit dat de Vriesche Adm.
bij de straks te melden aanschrijving van 't laatst der
maand Januari 1665, nog eens: ssenews" werd aangemaand

1) Uit de hierachter, als bijlage 1, gevoegde lijst blijkt, dat Friesland hen zwaarder bewapende en sterker bemande.
2) v. Aitzema, p. 193, 199, 200.
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om het defect in haar contingent tot de 72 schepen, ten
aanzien van qualiteit of getal, alsnog te suppleeren. 1)
Intusschen achtte 's Lands Regeering, met het oog op
de geruchten, die omtrent de zware uitrustingen, uit Engeland overwaaiden , nog niet genoeg gedaan en dientengevolge
ontving o.a. de Vriesche Admiraliteyt, in 't laatst van
Januari 1665 2), opnieuw eene aanschrijving, waarbij zij
werd gelast om, boven het bepaalde contingent, alsnog
ten spoedigste drie, 't zij eigene, 't z'j daarvoor te huren 3)
oorlogschepen, benevens 2 jachten, 2 galjoten, 2 branders
en een suffisant amunitie- en behoefteschip, uit te rusten
en buitengaats te brengen 4).
En dit alles werd gevorderd van eene Admiraliteyt, die
zich, nog geen jaar te voren, onmachtig had verklaard
om slechts 5 schepen in zee te zenden!
De tijden waren echter veranderd. De Engelschman,
naijverig op den steeds in bloei toenemenden handel der
Geünieerde provinciën, had, door zijne gedurige aanmatigingen en willekeurige geweldenarijen, eene gevoelige plek
aangeraakt in de gemoederen van ons volk. Groot en klein,
rijk en arm gevoelden dat de hoofdbron van hun bestaan
werd bedreigd en, reeds vóór dat de oorlog, die in andere
werelddeelen reeds feitelijk werd gevoerd, om weldra, met
den trouweloozen aanval op onze Smyrnasche retourvloot,
ook naar Europa over te slaan - nog formeel was verklaard , was een levendig besef van het »tua res agitur"
1) v. Aitzema , p. 354.
2) Hier vermoedelijk oude stijl, daar de betrekkelijke resol. v. H.H.
Mo. de dagteekening van 5 Februari draagt.
3) De Postiljon v. Smyrna en St. Pieter waren o.a. gehuurde schepen. Overigens werd ook in dezen tijd, van het middel van aanbesteding , ruim gebruik gemaakt. (Mr. de Jonge I , p. 632.)
4) v. Aitzema, p. 354, 355.
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diep doorgedrongen tot alle lagen der maatschappij. De
verontwaardiging was algemeen en riep bij het fiere geslacht , dat, in dagen van strijd geboren en opgegroeid,
nog zoo kort geleden, zich met het zwaard in de vuist,
den weg tot een onafhankelijk volksbestaan en tot nieuwe
bronnen van welvaart had gebaand, eene toewijding en
offervaardigheid in het leven, die, onder het opperbeleid
van een Johan de Witt, tot de schitterendste uitkomsten
leidden.
En hiervan mocht ook de Vriesehe Admiraliteyt getuigen;
want, hoe vaak zij ook, 't zij vroeger, 't zij later, in de
vervulling harer verplichtingen moge zijn te kort geschoten,
zeker is het dat ook zij, ten dezen, eene groote werkzaamheid ontwikkelde en zich spoedig op loffelijke wijze van hare
taak kweet.
Rusteloos klonk in deze dagen de heldere hamerslag van
den scheepstimmerman, ook op de Admiraliteytswerf te
Harlingen, en de vele handen, die zich beijverden om de
schepen te wapenen, toe te takelen en te proviandeeren,
brachten er eene ongekende levendigheid en vertier, zoowel
in de havens en op de wallen , als in de winkels der ambachtslieden, die de handen vol werk hadden.
Frieslands Admiraliteyt vermeerderde het getal harer
groote schepen zoo aanmerkelijk, dat zij weldra een smaldeel in zee kon brengen, 't welk zelfs dat van andere
collegien in deugdelijkheid en sterkte overtrof en dat de
Priesohe zeelieden in de gelegenheid stelde om, onder hunne
eigene opperhoofden, in de groote zeeslagen van dezen oorlog,
hun van oudsher verkregen roem mannelijk te handhaven
en te vermeerderen. 1)
1) Dit getuigt mr. J. C. de Jonge I, p. 63/.
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Een roemrijk, doch kortstondig tijdperk van bloei was
voor Frieslands Krrjgszeewezen aangebroken.
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II.
TIERCK HIDDES DE VRIES,
Luit*. Admirael van Vrieslandt,
EN

HET VRIESCHE SMALDEEL,
in de jaren 1665 en 1666.

. . . . »En koninklijke wimpels zinken
»(Waar is die tijd!) voor onze vlag."
(VAN HAREM , DE GEUZEN.)

In vroegere dagen was het dorp Sexbierum, in Barradeel,
eene plaats, die verscheidene zeelieden 1) onder hare bewoners telde.

De herinnering aan hen leefde er nog lang

voort in verschillende huizen, die een schip in den gevel
voerden 2), doch die thans, op éen na, zijn verdwenen.
Omstreeks 1618, woonde aldaar de landbouwer 3) Hidde
1) Van daar was ook afkomstig Christoffel Cornelisz. Middachten,
die zijn loopbaan begon met als gewoon matroos op Groenland te
varen en, na van rang tot rang te zijn opgeklommen, den 24 Febr.
1705, tot schout-bij-naeht werd benoemd. Hij gaf verschillende zeevaartkundige werken en kaarten in het licht. Zijn portret is te vinden
in het Prentenkabinet van het Friesch Gen., terwijl een ander in de
laatste druk van mr. de Jonge's Geseh. v. h, Ned. Zoew. voorkomt.
2) Dergelijke gevelsteenen komen o.a. ook nog voor te Harlingen,
Bolsward, Gaeok, Ijlst, Workum enz.
3) Hoewel hij in het Stemcoh. v. Sexbierum, anno 1G40, niet (meer)
als gebruiker van landerijen voorkomt en het Proclam. boek van Barradeel, den 24 Mei 1680, een „schipper Hidde Sjoerds de Vries" als
eigenaar noemt van een huis in de buren te Sexbierum, staande ten
noorden van het huis waar destijds de Pauw uithing en welke beide
panden ten O. en ten W. door de publieke straat werden begrensd,
schijnen deze gegevens toch niet voldoende om de door mr. de Jonge,
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Siurdtsz met zijne vrouw Swob Tiercksdr. Het huis waar
ze woonden en hun bedrijf uitoefenden, of althans de plaats
waar dit heeft gestaan, is niet meer met zekerheid aan
to wijzen. Volgens den een was het het tegenwoordig
Gemeentehuis, wellicht omdat dit vroeger een schip in den
gevel voerde; volgens den ander het schuins daartegenover
staand pand, waarin zich nog een gevelsteen bevindt van
het, naar beweerd wordt, door Tierck Hiddes veroverd
y>Scip: D. Co'a. St. Ferdnand" , terwijl weer een ander er

eene Saté, even buiten het dorp , voor aanwijst.
Deze echtelieden waren gezegend met elf kinderen 1), en
moge van do meesten dezer ons weinig of niets bekend
zijn, anderen daarentegen hebben des te duidelijker en
roemrijker sporen in de geschiedenis achtergelaten.
De oudste zoon, Siurdt Hiddes, was de vader van den
kloeken schout-bij-nacht Hidde Sjoerds de Vries, wiens heldhaftig doch tragisch einde door mr. do Jonge 2) uitvoerig
is beschreven; de tweede zoon was de beroemde Luitenant
Admirael Tierck Hiddes, geboren 6 Aug. 1622, 3) terwijl
oj) gezag van den Franckor Hoogleeraar J. W. de Crane, gedane en
door de overlevering versterkte mededceling, dat Hidde Siurdtsz landbouwer was, tegen te spreken. Immers vóór 164Ü . kan hij liet landbouwbedrijf vaarwel hebben gezegd, en met den „schipper Ilidde Sjoerds
de Vries, in het Proclam. boek, kan zijn kleinzoon, de latere
sebout-bij-nacht bedoeld zijn; trouwens hij zeil' zou dan toon meer dan
80 jaren oud moeten zijn geweest.
1) Zie bijlage no. 2.
2) III, p. 402 v. v.
3) Oude stijl. Volgens het Scxbierumer doop-, trouw- en ledcm.
boek, is Tierck gedoopt den 25 Aug. 1622. Wèl liet Hidde Siurdtsz,
den 23 Out. 1631, een kind doopen, 't welk in dat bock, ook onder den
naam van Tierck voorkomt, maar dit kan niet anders zijn geweest als
de latere capit. Barend Hiddes de Vries , die èn volgens mr. de Jonge
èn volgens de hierna te vermelden geslachtslijst, drie dagen te voren ,
n.1. 20 Oct. 1631 , was geboren. 't welk ook nog ten overvloede door
zijn, aan mr. de Jonge onbekend gebleven grafschrift, bevestigd wordt.
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een jongere broeder, Barend Hiddes, geb, 20 Oct. 1631 ,
jarenlang, eerst als commandeur en verder als capiteyn,
op het Vriesche Smaldeel diende. De derde zoon, Jacob
Hiddes, schijnt later in minder goeden doen te zijn geraakt,
althans in de nalatenschap van zijn broeder den Luitenant
Admirael, bevond zich eene obligatie ten zijnen laste,
waarbij in den inventaris I) staat aangeteekend: sdoch
on wis".
Op den Capiteyn Barend Hiddes en diens broeders zoon,
den Schout-bij-nacht Hidde Sjoerds de Vries, hopen wij
nader terug te komen. Deze bladzijden zullen, behoudens
eenige bijzonderheden omtrent het Yriesche Smaldeel, welks
geschiedenis over de jaren 1665 en 1666 zoo nauw met
do zijne samenhangt, meer gewijd zijn aan den Luitenant
Admirael Tierck Hiddes de Vries, den dapperen en beleidvollen zeeheld, die hoog stond aangeschreven bij den grootsten Ylootvoogd zijnor eeuw, M, A. de Ruyter 2).
Wel is waar grondde die hooge waardeering zich op
kunde, dapperheid en verdienste, maar ook overigens valt
zij gemakkelijk te verklaren. Beide waren mannen van
hetzelfde maaksel. Beider aanleg, karakter en levensloop
hadden zoovele punten van overeenkomst, dat zij zich wel
tot elkaar aangetrokken moesten gevoelen.
Niet de wel schitterende, maar toch ook vaak tot vermetelheid overslaande dapperheid van hunnen beroemden
tijdgenoot Cornelis Tromp kenmerkte hen. Maar onder
het donderen van het geschut en onder het loeien van den
storm, terwijl dood en verwoesting om hen waarden, toon1) Uit het Inventarisatieboek der stadt Harlingen , overgedrukt in
de Friesche Volksalm. v. 1889, p. 112.
2) Mr. de Jonge II, p. 781, noemt hemj„eera der kundigste en dapperste zeehelden van dit tijdperk, die bij de Ruyter in hooge achting stond."
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den beide die vastheid van karakter en die kalme gemoedsstemming, welke hen zich zelf deden blijven en met onwankelbaren moed > kalm en vastberaden, tot het einde toe,
deden uitvoeren datgene, wat hun goed beleid hen had
ingegeven te doen: advienne que pourra!
Beide voorts - niet alleen hopgst kundige zeelieden, maar
ook als goed soldaat, stipt in de uitvoering der hun gegeven
bevelen - muntten in hoogere rangen uit, door dien scherpen
blik en dat natuurlijk en vlug oordeel 1), welke hen de
verschillende toestanden zoo spoedig en juist deden overzien
en daarvan partij trekken.
Ook een eenvoudige zin en een vroom en vroed gemoed
kenmerkten beide, terwijl zij , uit nederige ouders voortgesproten , en door eigen verdienste, van beneden af tot
hunne hooge waardigheden opgeklommen, ook door vorming
en levensomstandigheden, veel met elkaar gemeen moeten
hebben gehad in denkbeelden en inzichten.
Br wordt zelfs verhaald dat de Ruyter, op eene vraag
van den Raadpensionaris Johan de Witt, den Fiïeschen
Admirael als zijn opvolger zou hebben aanbevolen, indien
hem zelf iets menschelijks mocht overkomen. 2)
1) Vooral ook bij don Lt.-Admirael AertJansz. van Nes, treden deze
eigenschappen bijzonder in het licht.
2) Deze bijzonderheid is van algemoene bekendheid en bijna alle
schrijvers, die van Tierck Hiddes gewagen, maken er melding van,
doch niemand wijst de bron aan. BrandMaas, Levensbesehr. 1880,
bij Suringar, zegt, dat het niet zonder grond beweerd wordt, en v.
"Witsen Gijsbeek voegt er aan toe, dat zij destijds, en wel voornameiitlijk bij den onmin tusschen de Ruyter en Tromp, als 't ware van
mond tot mond ging. Zij zal dan ook wel alleen op overlevering
berusten, vooral daar vraag en antwoord wel niet anders als in een
particulier gesprek kunnen zijn gedaan. Immers, werd de vraag in
officieelen zin tot de Ruyter gericht, dan zou de Witt zijne keus wel
beperkt hebben tot de, onder do Ilollandsche Admiraliteyten dienende,
vlootvoogden. Holland toch, het machtigste der geünicerde gewesten,
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Ook echter de groote Raadpensionaris zelf, door eigen
ervaring, inderdaad een bevoegd beoordeelaar, verklaarde 1)
Tierck Hiddes T>om groote redenen seer te hebben geëstimeert" ;
zijnde vnoch wel indachtig de sonderling goede diensten, bij
y>hem in voorsz. qualiteyt, door syn wijs beleydt ende getoonde
Dcouragie aen den gemeenen Staet, gedaen."
Intusschen is hetgeen omtrent zijn leven, zijne persoonlijkheid, zijne gewoonten en eigenaardigheden, ja zelfs
omtrent zijne daden, tot ons is gekomen, evenals dit met
zoovele andere verdienstelijke zeehelden uit zijn tijd het
geval is, vrij fragmentarisch. En dit laat zich ook wel
eenigszins verklaren. De tijdgenooten, te midden van wie
zij leefden, beschouwden hen met een geheel ander oog
als wij, die hen niet anders als alleen uit hunne groote
daden kennen; daden bovendien, die, dagteekenende uit
een roemrijk en schilderachtig verleden, aan het beeld, dat
zij te voorschijn roepen, eene zekere heroïsche wijding geven
't welk er ten allen tijde reeds op bedacht was, om te verhoeden dat
het opperbevel van 's Lands vloot in handen van een Admirael van
Zeeland mocht komen, zou daarin wel evenmin een Frieschen vlootvoogd hebben geduld. Doch hoe dit ook zij . zelfs al heeft men hier
aan een particulier gesprek te denken, dan nog is er eene omstandigheid die de juistheid dezer overlevering, zooals zij veelal wordt voorgedragen , in twijfel doet trekken. Wel is waar zal de Ruyter, in Tierck
Hiddes een opvolger hebben gezien, zijner waardig, maar dat hij hem,
die nog zoo kort de Admiraelstaf voerde, zou hebben verkozen boven
en met ter zijde stelling van zijn jarenlang beproefden vriend, zijn trouwen metgezel, den even kundigen als dapperen Lt.-Adml. Aert Jansz.
van Nes, Holland1 s Ajax wel genoemd, dat valt moeielijk aan te nemen.
Waarschijnlijker is daarom de lezing, die G. R. Voormeulen v. Boekeren, in zijne, Juli 1841, door de Maatschappij „Tot Nut van't Algemeen", uitgegeven verhandeling geeft, n.1.: „De Ruyter schatte
zijne talenten zoo hoog, dat hij van hem zeide, dat hij eens waardig
zou zijn hem op te volgen." Doch, hoe de ware toedracht ook moge
zijn geweest, in elk geval blijkt er uit, dat hij bij zijne tijdgenooten
als een der beste vlootvoogden stond aangeschreven.
1) In zijn brief aan Hero Galama, bijlage no. 12.
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en juist daardoor, de begeerte wekken om het nader, zelfs
tot in meer alledaagsche bijzonderheden, te leeren kennen.
Van de geschiedschrijvers uit de 17e eeuw, maakt Brandt,
in zijn Leven on bedrijf van de Ruyter, waar hij verschillende wetenswaardigheden uit het bijzonder leven van zijn
held vermeldt, eene uitzondering. Doch dit werk heeft
meer verdiensten. Gelijk zijne zonen, die de uitgave bevorderden , reeds in de voorrede te kennen gaven, bepaalt
het zich niet slechts tot het leven van de Ruyter, maar
mag het met recht, eene Hollandsche Zeehistorie worden
genoemd, die niet alleen den naam maar ook menige daad
van andere bevelhebbers en zeelieden vermeldt.
Behalve dus in dat werk, vindt men ook hier en daar,
in biographiën van andere zeehelden, in mr. de Jonge's
Geschiedenis van het Ked. zeewezen en in eenige verspreide
geschriften, resoluticn, brieven en aanteekeningen, het een
en ander omtrent de daden en het leven van den LuitenantAdmirael Tierck Hiddes de Vries vermeld, terwijl het vooral
de brieven 1) van zijn tijdgenoot den Heer Booth, Raad
ter Admiraliteyt van Vrieslandt en zijn eigen, bij van Aitzema
.opgenomen schrijven, dd. 16 Juni 1665 zijn, die een lichtstraal op zijne vroede en krachtige persoonlijkheid werpen.
Neemt men echter in aanmerking, welke goede klank
zijn naam, reeds tijdens zijn leven had, dan valt al daaruit te besluiten, dat er ons nog veel, omtrent zijne daden
en persoonlijkheid, onbekend is gebleven.
Zoo moet hij b.v., ook reeds gedurende den I n Eng.
oorlog, aan niet minder dan vier zeeslagen hebben deelgenomen. De beide laatste regels van het door zijn tijdgenoot

1) De origineelen daarvan worden ter Prov. Bibliotheek te Leeuwarden bewaard.
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dr. Reinier de Lover, 1) op hem vervaardigd grafschrift
(bijl. no. 7), luidende:
>)Nadat hij zeevenmaal 2) heldhaftig voor zijn doodt
»Der Britten dwinglandij gefnuykt had op de golven" —
laten daaromtrent geen twijfel over.
Zoo ook moet hij, behalve zijne doodelijke verwonding,
nog eenmaal swaerlyk en periculeus 3) gekwetst zijn geweest , wat, gelijk hierna zal blijken, niet gedurende den
2n Eng. oorlog kan hebben plaats gehad.
Van dit alles echter vindt men niets aangeteekend.
De bron, die ook in dat opzicht zooveel aan het licht had
kunnen brengen, het Archief der Admiraliteyt van Vrieslandt over dit tijdvak, is in 1 7 7 1 , te Harlingen, door
brand verloren gegaan en indien toen al het een of ander
mocht zijn gered, zal dit, evenals hem betreffende stukken, die wellicht nog te 's Hoge werden bewaard, wel
hetzelfde lot hebben ondergaan, bij den aldaar op 8 Januari
1844, in het hotel der Marine, gewoed hebbenden brand.
Ook van zijne scheepsjournalen —• gelijk er nog van den
onder hem gediend hebbenden schout-bij-nacht Brunsveldt,
over de jaren 1667, 1671 en 1674, o.a. betreffende de
Friesche oorlogschepen de Prins Henrick Casimir en de Oostergo 4), en van den capiteyn Wytze Beyma, betrekkelijk
1) Geb. te Sneek, 27 Oet. 1647 en gehuwd 1 Sept. 1669, met Maria
de Vries, die 5 Febr. 1687 overleed. De naam en voornaam van deze
vrouw doen aan verwantschap met het Sexbierumer geslacht denken,
maar verdere gegevens ontbreken alsnog daarvoor. Hare moeder
Andrea Benningsdr. Wyma, geb. 4 Juli 1625 is, na den dood van
Maria's vader, hertrouwd met Johs. Koek (Nav. 1855 p. 150 en Y7.
J. C. v. Hasselt, in Weesper en Gooische Volksalm. v. 1860).
2) Waarvan driemaal in den 2n Eng. oorlog.
3) Zie Mem. der Harlinger Admiraliteyt (bijl. no. 9).
4) Ter Prov. Bibliotheek. Zie eatal. 5e ged. (1881), p. 1811 ,?no.
311—-313. Achter no. 313, staat aldaar aangeteekend: „waarschijn-
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den tocht naar Chattam, bestaan — is niets anders overgebleven, als dat van zijn eersten zeetocht als ordin. capiteyn
ter Admiraliteyt van Vrieslandt, 't welk loopt van 24 Mei
tot 13 Juni 1665.
Dit journael heeft tot opschrift: y>Ao 1665 op ons landts
iioorloghschip de Elff Sleden, daer capiteyn op js Tierck
>->Hidde$ de Vries' en verdient niet alleen, blijkens deszelfs
opname in de Kronyk v/h. Historisch Genootschap te
Utrecht 1) , uit een meer algemeen oogpunt , maar ook als
't eenige journael van hem afkomstig en om de vele kleine
bijzonderheden, die het bevat, alle belangstelling.
Alles toch wat nog opgespoord kan worden om het beeld
van dezen wakkeren Fries, onder duidelijker lijnen uit het
verleden terug te roepen, heeft dubbele waarde en daarom
verdient de kleinste bijzonderheid voor de vergetelheid bewaard te blijven. Zoo dacht ook dr. E. H. Halbertsma, toen
hij in zijn bekend dichtstuk: »Æ Boike f en Seisbierum" een
voorval meedeelde, dat, volgens eene oude Sexbierumer
overlevering 2), in Tierck's jeugd, werkelijk ten huize
zijner ouders, moet hebben plaats gehad. Tierck was n.1.
een jongen, wiens zin reeds vroeg naar de zee trok, zeer
tegen den zin zijner ouders, die hem bij het landbouwbedrijf wilden houden :
)>Ploegje Ijeáwer hjir uws therpen,
»Men it ripe noat yn huws.
lijk van 't zelfde schip", n.1. de Oostergo. Dit is echter niet waarschijnlijk, daar Brunsveldt, in 1666 en 1607, den Prins Henrick Casimir
voerde. Vgl. o.a. Eskaderlijst bij Brandt.
1) 14e jaarg. 1858, 3e serie, 4e dl., p. 217, waaruit het hierna is
overgenomen. Het origineel zal echter wel niet door Tierck Hiddes
zelf, maar door zijn schrijver opgemaakt zijn , daar dit volgens instructie, dd. 27 April 1629, (Zeepolitie p. 231) tot diens taak behoorde.
2) Zie: „Twigen uwt ien âlde stamme" of ook „Rimen ind Teltsjes,"
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»Och, dyn mem kryt hjar ta wetter,
sAsthe weifljoohst' fier fen huws."
»Wy haww' lanen, wy haww' grounen ;
»Bljou den by dit stille wurk.
»Joechsthe dy oan 't wylde farren,
»Licht forfoelsthe by de Turk."
En om hem van de zee af te schrikken moet Goike
Liereman, een arme verminkte zeeman, die op den ouden
dag zijn kost met de liere zoekt te verdienen, hem zijne
lotgevallen op zee verhalen, die echter, wel verre van den
jongen Tierde af te schrikken, hem nog meer aanmoedigen.
Wanneer hij voor 't eerst naar zee is gegaan, noch
omtrent zeetochten vóór zijn 37e jaar ondernomen, blijkt
iets. In eene hierna te vermelden bijdrage, getrokken uit
eene fragment stamlijst van zijn geslacht, wordt alleen vermeld, dat hij »in zijne eerste jeugd reeds vroeg begonnen"
is ster koopvaardij te varen."
Vrij zeker is echter aan te nemen, dat hij, ofschoon ter
zee varende, tot 1648 zijn thuis te Sexbierum heeft gehouden. Immers den 30 Januari van dat jaar, werd hij
aldaar, tegelijk met zijn broeder Siurdt Hiddes en diens
vrouw Acke Clases, lidmaat der Herv. kerk, terwijl hij
er, den 27 Augustus d.a.v., in 't huwelijk bevestigd werd
met Nannîtie Atsedr. van Harlingen. 1)
Korter of langer tijd na zijn huwelijk, heeft hij echter
zijne woonplaats naar Harlingen overgebracht, want den 9
December 1661, werd hij aldaar benoemd en beëedigd als
1) Doop-, trouw- en lidmatenboek der Herv. te Sexbierum; de
huwelijks-proclamatien hadden den 18 Juni en de twee volgende zondagen plaats gehad. In den reeds aangehaalden Inventaris staat de
naam zijner vrouw gespeld: Nanneke Atzes, terwijl het Harl. doopboek
haar zelfs eens Janneke noemt.
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Vroedschap 1 ) , in welke qualiteit hij nog ten jare 1663 à
'64,

met de beroepsaanduiding van

Grootschippei-, voor-

komt. 2)
Toch had hij toen reeds achter de rug den tocht naar
de Sont, dien hij in 1658 meemaakte als bevelhebber van
een der zes gewapende fluiten 3 ) , die, als transportschepen,
de vloot van van

Wassenaer vergezelden en 's daags na

den slag van 8 November 1658, voor Kopenhage ten anker
kwamen. 4)

Hoewel eigenlijk koopvaardijschepen zijnde ,

1) Resol. der Vroedseh. fol. 225.
2) Zie Schotanus p. 261.
3) Dit waren platboomde vaartuigen, ongeveer als koffen, doch
naar den bouwtvant dier dagen, van achteren vrij hoog opgeboeid ,
waardoor een achterkasteel en hoogen spiegel werden gevormd. Hun
tuig had eenige overeenkomst met dat eener kruisbark. (Vgl. o.a. de
plaat bij Brandt, nevens p. 194). Volgens mr. H. J. Koenen, Voorl,
p. 155, zouden zij zijn uitgevonden door Pieter Jansen Livorn, burger
van Hoorn en van daar ook Hoornsche katten genaamd zijn. De Engelschen noemden ze: Dutch fiighU. Zie ook Nav. 1857, p. 128, waar
Pieter Jansen, de zoon van een Frieschen Vermaner, of Doopsgez.
Leeraar, wordt genoemd.
4) Op het slot Frederiksborg te Hüleröd , in Denemarken, hangen
twee fraaie schilderijen betrekkelijk dezen tocht. Het eene van Heiurich Hansen, stelt het oogenblik voor, waarop Zweden's Koning,
uit het slot Kronborg, te Eheneur, eigenhandig, hot eerste schot lost
op de. de Sont binnenzeileude Nederl. oorlogsvloot, en het andere
van C. Neumann, de glorierijke aankomst der Nederlandsehe scheepsraacht voor Kopenhage, na de in de Sont, tusschen Kronborg en 't
eiland Hveen, behaalde overwinning. Als een staaltje van de geestdrift,
waarmede onze zeekrijgers aldaar werden verwelkomd, mogen de volgende dichtregelen dienen, die voorkomen in een 3 Nov. 1658 (oude
stijl) te Kopenhage gedrukte „Relation" :
„ Auff
Die Glückliclie Ankunfi't der Holländischen Schiffs
Armada vor der Königl. Residentz-Stadt
Kopenhagen J

Als dieselbe durch die starek gerüstete
Schwedische Flotte / nach gehaltenem scharff See-Gefecht / in Oresunde / Vietorios gegangen /
Am 29 Octobris 1658."
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waren deze fluiten bewapend, volgens van Aitzema 1) met
20 à 25 , doch volgens mr. de Jonge's 2) uit de oorspronkelijke lijsten getrokken staat, met 16 à 24 stukken. Het
huren, uitrusten en bemannen dezer fluiten was geschied
door bemiddeling der Admiraliteyt van Amsterdam en,
indien Tierck Hiddes den door hem gevoerden bodem, niet
reeds bij deszelfs inhuring, als schipper bevoer, geeft zijne
plaatsing als bevelhebber daarop, eenige aanleiding tot de
gissing, dat hij bij de Amsterdamsche Admiraliteyt niet
geheel onbekend was, misschien wel vroeger, evenals zooveel andere Friezen , bij haar in dienst was geweest.
Aanvankelijk was er besloten tot de uitrusting en bewapening van acht dergelijke schepen, doch volgens de lijst
der vloot 3) en gelijk ook van elders wordt bevestigd 4),
is het bij zes gebleven, nl.: de Parel, Medea , Freuythoom,
Ilaen, Judith en de Liefde.
Blijkens het hiervoor p. 363, noot 2, aangehaald »Antwort
und Bericht", was het de Judith, waarop Tierck Hiddes het
„"Was seh' ich auff der See ? sinds Engel / oder Schiffe ?
Die so gofliigelt her gehn durch Codanus Tieffe ?
Ja Engel sinds Fürwahr / die uns der Grosse Gott
Zum Beystand hat gesandt in unsrer grösten Noth.
O Werthes NiederlandJ Wir ehren deine Helden /
Und wollen ihren Ruhni der sp'áten Welt vermelden /
Die durch den Snnd für uns gewaget Leib und Blut /
Und in die See gestiirtzt der Sweden Ueberinuth.
Der Tauben-weisse Helt Wit Witsen hat erwiesen
Durch Seinen Helden-Tod / Wie er soll seyu gepriesen ;
Vor ausz Hen- Wassenaer / der kluge Helden Führer /
Der wie ein stareker Damm bestanden. O Regierer!
O Anthoil unsres Heyls ! Dein Lob sol durch den Smul j
Ja durch die weite See der Nachwelt werden kund."
1)
2)
3)
4)

IV, p. 234.
I. p. 768.
In IIoll. Mere.
v. Aitzema IV, p. 241,

25
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bevel voerde, terwijl een andere Harlinger, Gale Galesz. 1)
op de Liefde gebood. Beide deze schepen waren met
24 st. bewapend en uit de in evenaangehaald werkje
opgenomen lijst van Eskaderverdeeling, die ik nergens
elders aantrof, blijkt dat zij, den 8 Nov., tijdens het
forceeren der Sont, waren ingedeeld bij den middentocht
of het corps de bataille, dat door van Wassenaer zelf werd
aangevoerd.
Tierck Hiddes onderscheidde zich reeds op dezen tocht door
het veroveren van drie Zweedsche schepen 2) en ongetwijfeld moet hij door dit feit, waarvan echter de bijzonderheden
ontbreken 3), de aandacht op zich hebben gevestigd, vooral
daar men zich, bij den aanvang van den tocht, in dat
opzicht, van deze fluiten weinig dienst had voorgesteld,
omdat zij, behalve elk met eene reserve van 25 à 30
matrozen, eigenlijk te zeer met allerlei krijgsvolk enz.
waren beladen om, naar men meende, handelend te kunnen
optreden 4). Hunne lading bestond verder uit ammunitie
en uit vivres, de laatsten »soo inghekocht ende verso(r)cht
»dat se niet behoefden ghekoockt te werden" zegt v. Ait1) De Holl. Mere. noemt hem Jale Jalesz. In dat werk worden
de schepen in eene andere volgorde vermeld als hunne bevelhebbers;
vgl. „Antwort und Bericht."
2) Mr. de Jonge II, p. 35 noot.
3) Wol wordt gemeld, dat een paar dagen na den slag, door de
onzen werden genomen: de „ Os" of „Ossenkop", een met planken,
teer en ijzer geladen Zweed, gemonteerd met 20 st., zoomede de
„Daniel in de leeuwenkuil", eene van Riga komende fluit, o.a. aan
boord hebbende een gezant van den Hertog van Coerland aan den
Koning van Zweden (v. Aitzema IV, p. 242, „Antwort und Bericht"
e. a.) en eindelijk, dat onze brandwacht een Zweedsch oorlogschip bemachtigde , 't welk meende de Zweedsche vloot nog te Kopenhage te
vinden (Relation aus Copenhagen), maar er blijkt niet, dat juist deze,
door Tierck Hiddes veroverd werden,
4) Mr. do Jonge I, p. 558.
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zema, p. 230, terwijl aan alle matrozen en soldaten,
tot dekking tegen de Noordsche kou, een rok van pijlaken
was meegegeven.
Het tijdstip, waarop Tierck Hidcles van dezen tocht in
het Vaderland terugkeerde, is wel niet op den dag af,
maar toch bij benadering vrij nauwkeurig te bepalen ,
wanneer men in aanmerking neemt:
1°. dat toen de Friesche afgevaardigden, in do vergaderingen van H.H. Mo. dd. 8 en 16 Juli 1659, naar aanleiding vooral der groote nadeelen , die de Nederl, koopvaart,
van de Zweden en van met Zweedsche Commissiön varende
Kapers, voortdurend te lijden had, — op een meer handelend optreden tegen Zweden aandrongen, zij daarbij
tevens voorstelden, dat de meer dan 70 koopvaarders, die
reeds den geheelen winter te Kopenhage hadden gelegen:
»veylighlijck herwaerts wierden ghebracht (tot wekker
»Convoy seer bequamelijck souden kannen dienen de bewuste
Mes gemonteerde Fluytschepen die duslange tot groote be»swaemis in dienst waren gecontinueert geweest" 1); op welk
voorstel, den 30 Juli d.a.v., tot het naar huis convoyeeren dier 70 koopvaarders werd besloten, met last aan van
Wassenaer om, ingeval zij reeds zonder de zes gewapende
fluiten mochten zijn vertrokken: i>dat hij alsdan deselve
Dghehuyrde Fluytschepen mede sonder eenigli verder uylstel
iisoude licentieren ende na het Vaderlandt senden 2), en
2°. dat in het besluit van H.H. Mo. dd. 21 Augustus
d.a.v., voor de aanvulling der vivres op de vloot, alleen
wordt gerekend op 68 oorlogschepen, zonder dat daarin
van de fluiten gewag wordt gemaakt. 3)
1) v. Aitzema IV, p. 395.
2) ld. p. 400, alwaar tevens blijkt, dat van Wassenaer ook reeds
dergelijken last ontving bij brief dd. 7 Febr. 1G59; vgl. ook id. p. 376.
3) ld. p. 409»
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Op die gegevens afgaande, mag men dus aannemen, dat
Tierck Hiddes met zijn onderhebbenden bodem, niet eerder
dan in 't laatst van Juli of in het eerste gedeelte van
Augustus 1659, uit het Noorden is teruggekeerd; dat hij
aldaar den buitengewoon strengen winter van 1658/9 met
de daaruit op de vloot ontstane ziekten en ongemakken
mee heeft doorstaan, en dat hij ook zal hebben deelgenomen
aan de verdediging van Kopenhage tegen de bestorming
door de Zweden, op 18 en 19 Februari 1659. Uit een
ten jare 1660 te 'sHage gedrukt geschriftje 1), meen ik
verder te mogen opmaken, dat hij dien winter, ôf met zijn
volk op een Lands oorlogschip is ingedeeld geweest, ôf wel
dat zijne transportfluit, als schip van oorlog, is gebruikt
geworden. Immers daarin wordt gezegd dat, ter vervanging
der vele zieken en dooden op de vloot, o.a. het volk van
vier transportschepen op 's Lands oorlogschepen werd geplaatst
en even later, waar er van Wassenaer een grief van wordt
gemaakt, dat hij de gemonteerde fluiten niet eerder naar
huis liet zeilen om afgedankt te worden: dat hij ze, in
plaats van oorlogschepen, zou hebben gebruikt, zelfs toen
's Lands oorlogschepen, buiten actie, voor Kopenhage lagen.
Nu volgt er weer een tijdvak, waarin alle bijzonderheden
omtrent Tierck Hiddes leven en bedrijf ontbreken. Wel stelt
van Witsen Gysbeek (Wdbk. der zamenl.) dat hij vóór 1665,
ook deel zou hebben genomen aan krijgsbedrijven in de
Middell. zee, doch nergens wordt dit bevestigd. Veeleer
schijnt het, dat die schrijver den capiteyn Ysbrandt de
Vries van de Âmsterdamsche Admiraliteyt met hem heeft
1) Getiteld: „Winterpraatje voorgevallen in een treffelijke Herberg
in den Hage, in presentie van verscheide Personen, tussehen een
Amsterdammer-, een Rotterdammer en een schipper, handelende van
den oorlog in de Zont" enz.
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verward, waartoe allicht aanleiding- gegeven heeft dat deze,
bij Brandt, meestal alleen met zijn geslachtsnaam wordt
aangeduid, terwijl zijn schip naar Prieslands hoofdstad was
genoemd en hij later een schip van de O.-I. Compagnie
voerde, dat weer den Prieschen naam Stavoren droeg.
Gaat men nochtans den Inventaris van Tierck Iliddes'
inboedel na, dan geeft de hoeveelheid Oost-Indisch porcelein
en Spaansch steenwerk wel eenig vermoeden, dat hij op
Oost-Indië en op Spanje heeft gevaren; maar wat daarvan
aan moge geweest zijn vóór October 1658 en misschien,
doch niet waarschijnlijk, nà den aanvang van 1663,
in elk geval schijnt het onaannemelijk dat hij, in het
daar tusschen liggend tijdvak, eene O.-I. reis heeft gemaakt.
' Daarvoor toch werd destijds veel meer tijd gevorderd, dan
later en wanneer men nu in aanmerking neemt de geboorteof doopdatums 1) zijner kinderen en voorts, dat hij den 13
Maart 1660, 2) te Harlingen kocht: »sekere halve dwars»huysinge ten deele beclemt in de huysinge daer »de
viseren man uythangt" en den '1 Augustus 1661, 2) eene
grafstede op regel 25 in de Westerkerk, terwijl hij er den
12 Mei en den 1 en 10 September 1662, aan de Vroedschapsverkiezingen deelnam (bij die van 25 October 1664
was hij uitlandig) 3) — dan volgt daaruit, dat hij niet
zoolang aanéén afwezig is geweest, als destijds voor eone
uit- en thuisreis naar en van Oost-Indiö werd gevorderd 4).
1) De doop geschiedde in den regel hoogstens een week, doch veelal
drie dagen na de geboorte.
2) Zie den Inventaris.
3) Resolut'. boek der Vroedschap fol. 235 , 246 verso , 249 en 3 d.a.v.
4) Men leze het vermakelijk verhaal omtrent de korte reizen, die
de Friesche schipper Barend Fokke maakte, van M. D. Teenstra in de
Fr. Volksalm. van 1846. Eene nagenoeg gelijke overlevering wordt
verhaald in Nav. 1853, bijbl. p. LXVIII.
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Zijne reizen zullen zich, gedurende dat tijdvak, dus hebben
bepaald tot dit werelddeel of wellicht hoogstens tot de
Levant of West-Indië.
Hoewel, gelijk wij zagen, hij reeds in 1658 als scheepsbevelhebber aan den zeeoorlog deelnam, behoorde hij toch
toen en in de eerste jaren daarna ook nog niet, tot de
capiteynen van 's Lands oorlogsvloot, zelfs niet tot de
extra-ordinares capiteynen. 1) Hij was slechts tijdelijk in
's Lands dienst, evenals zoovele andere koopvaardijschippers,
die dan als bevelhebbers op de transport- en behoefteschepen, galjoten, advysjachten enz., werden geplaatst om,
na afloop daarvan, hun bedrijf ter koopvaardij weer op te
vatten.
Door de vermeerdering van Prieslands Zeemacht, bij den
aanvang van den 2n Engelschen oorlog, gelijk mede door
de in Maart 1665 daaruit voortgevloeide bevordering van
de capiteynen Aucke Andriesz Stellingioerff tot LuitenantAdmirael, Rudolf Coeiiders tot Vice-Admirael en Ilendrkk
Dircksz BrunsvekU 2) tot Scliout-bij-nacht, ontstond er be1) Zie het verschil tusschen ordinarcs, oude extra-ordinares, geprefereerde , nieuwe extra-ordinares en gereformeerde capiteynen, bij
mr. de Jonge, I, p. 680. Hoewel deze daarbij vooral hut oog heeft
op-de Amst. Admt., was deze verdeeling ook niet geheel buiten toepassing bij de Vriesche Admt., op wier voordrachten men herhaaldelijk
zoowel extra-ordinares als ordinares capiteynplaatscn ontmoet.
2) Zie omtrent deze drie zeevoogden, de bijdrage „Friesland ter
Zee" in de Fr. Volksalm. van 1891. Van den aldaar geopperden twijfel of niet Aucke en Andries Stellingwerff één en dezelfde persoon zijn
geweest, die mij later ook bleek door anderen te zijn gedeeld, (o.a.
door 3. N. B. A. in Nav. 1854, p. 229), ben ik echter teruggekomen.
Uit verschillende later aan 't licht gekomen gegevens , waaronder vooral
de, als bijlage no. 5, hierachter opgenomen brief der Admt. aan H.H.
Mo., waarin de Admirael uitdrukkelijk wordt genoemd Aucke Andrieszi
en de hierna te vermelden Staten-resolutie van 20 Febr. l(i(>9, blijkens
welke, de requestrante 3anke Andriesdr. Stellingwerf' eene zuster van
den Admirael was. volgt thans duidelijk, dat de Admirael Aucke, de

Wumkes.nl

FRIESLAND S ZEEWEZEN.

889

hoefte aan vermeerdering van het getal scheepsbevelhebbers.
Geen wonder dus, dat de Admiraliteyt daarvoor het eerst
zoon was van Andries, of, gelijk de heer Eekhoff hem noemt, Andries
Pietersz. Stellingwerf', met wiens naam derhalve de lijst van eapiteynen
in het stukje „Friesland ter Zee" moet worden aangevuld. Uit het
vorenstaande en de hierna te molden gegevens, is verder dit genealogisch fragment, samen te stellen :
Andries Pietersz. Stellingwerf,
1649 Equipagiemr. der kustsehepen,
1G53 buiten employ ,
1656 capit. op „'t Princen Waaperi",
Geh. m e t . . . . . . .

Jancke An- Frederick Andriesz Aucke Andriesz Stel- Beytscke Andriesdr.
Stellingwerf,
lingwerf, c)
driesdr.
Stellingwerf,
huwtllOct. capit. ter Admt. v. huwt, als ordin. capt. huwt Simon Willems
l646tcHarl. Vriesl. huwt Juli ter zee te Harl. den Sloterdyek, geb. 7
Bduardus 1651 Suzanna Banc- 31 Aug. 1662: Antie Apr. 1629t20Apr.
1693 ; koopman . in
Foppes Nauta. kerts van Vlissin- Sanstra, mede van
1677 vroedsman en
a)
gen a) en overleed Harl. a)
1689 burgemeester
1665 Luit. Adm. van
vermoedcl. 1653/4.
van Harlingen.
Vriesl., sneuvelt 13
Juni 1665 d)
Wilhel- Andreas Dominicus
mus Sloterdyek, Sloterdyek,
Sloterdyek, 1695
Advocaat,
Advoc., Rentm.
huwt 22
i- z.k. v. Harl., April 1694
Mencke
t z. k.
Hatsma.
Simon
Sloterdyek,
Convoym.
te Harl., f
vóór 1766,
gehuwd met
Ydtje Jelgersma. é)
á) Zie Proclam. boek van Harlingen of de daaruit door mr. de
Gavere, in Nav. 1884, p. 272, gedane mededeelingen.
6) Vgl. p. 357 hiervoor.
c) In Nav. 1860, p. 228, wordt, echter zonder opgaaf van bron,
medegedeeld, dat hij in 1625 of iets vroeger geboren is.
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het oog liet vallen op Tierck Iliddes, die, als ïïarlinger,
persoonlijk bij haar bekend, reeds in 1658 in het Foorden,
d) In evengenoemden Nav. zegt mr. de G., dat hem niet is gebleken, dat zij kinderen hebben nagelaten. Ook de indiening van het
in de bovengemelde Staten-resolutie dd. 20 Febr. 1669 bedoeld request,
door dos Admiraols zuster, die de kosten zijner begrafenis schijnt te
hebben betaald, en ter gedachtenis aan haren broeder, voor zich zelve,
„een raisonnabelen penning" verzoekt, maakt dit waarschijnlijk,
e) Blijkens het Stamb. van den Fr. Adel, waaraan het omtrent deze
staak medegedeelde is onjtleend, hadden zij twee zonen: Dominicus, die
13 Jan. 1766 te Harlingen kinderloos overleed, en Taco, geb. 1730 f
1776, (doch volgens Nav. 1863. p. 189, overl. vóór 4 Mei 1775), gehuwd
met Catharina Camminga (overl. volgens aangehaalden Nav. van 1863, te
Harlingen, den 4 Juni 1776), wier beide kinderen, Simon en Ydtje ,
reeds jong zijn overleden, zoodat deze staak is uitgestorven.
Ook de volgende personen doen verwantschap met den Admirael
vermoeden:
Mr. Aeryan Jans Stellingwerf te Sneek, gehuwd met Aefien Jans
Brouwers, hadden een zoon, den 17 Maart 1671 gedoopt met den
naam Augustiniis (zie Doopb. der Herv. te Sneck). De verwisseling
der namen Aeryan, Adriaen voor Andries en Auguslinus voor Aucke,
komt meer voor. Naar de tijdrekening, zou mr. Aeryan's vader Jan,
een oudere broeder van den Admirael kunnen zijn geweest.
Bonkien Stellingwerf, van Harlingen, gaf 2 Oct. 1706, te Sneek, de
huwelijksgeboden aan met Petrus Hagims (Proclamatieboek Sneek).
Pyter Stellingwerf, van Harlingen, komt in het Stemcohier van
1728 voor, op dorp Pingjum, no. 14, en
Johs. Aukes Stellingwerf, in 1775, in het kerkeboek van Bozum.
In de Predikanten-familie Stellingwerf vond ik geen enkelen voornaam of ander kenteeken, dat naar verwantschap met den Admirael
heenwijst. De geslachtsnaam toch is, vooral in Friesland, te algemeen
om, alléén op grond daarvan, verwantschap aan te nemen.
Behalve het bekende, te Harlingen bij Hero Galama uitgegeven,
portret des Admiraels, waarnaar ook blijkbaar is genomen het in mr.
de Jonge's „Geschied, v. h. Ned. Zeow." voorkomende, bestaat er
nog van hem , een geschilderd portret, dat in het Rijks-Museum te
Amsterdam wordt bewaard.
Zie omtrent Coenders de geslachtslijst in Ned. Fam. blad 1886, p.
208. Wel is waar wordt de aldaar voorkomende Roelof Coenders,
slechts waarschijnlijk, dezelfde als de Vice-Admirael genoemd, doch de
bijvoeging van 6 Aug. 1666, als zijn overlijdens-datum, in verband
daarmede dat de Vice-Admirael op 4 Aug. '66 doodelijk gewond werd,
sluit bijna allen twijfel uit. Volgens die geslaehtslijst dan, zouden zijne
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de aandacht op zich had gevestigd en zeker ook destijds
reeds, gelijk later 1), als een kundig, geoefend en dapper
zeeman bekend stond.
Bij brief van den 13 Maart 1665 2) zond zij, ter benoeming van een ordinaris-capiteyn bij haar Collegie, aan do
Generale Staten, dan ook eene nominatie in, waarop no. 1
was geplaatst: Tjerk Iliddes de Vries, Vroedschap lot Harlingcn en no. 2 Joost Michieîsz 3) en naar aanleiding waarvan reeds den 27n d.a.v., de commissie tot het ordinariscapiteynscliap, op Tierde Iliddes, volgde.
Die overgang van Koopvaardijschipper, in eens tot bevelhebber van een Lands oorlogschip met 54 st. en 253
man 4), schijnt in onze oogen nog al van belang, doch
hoewel hot in die dagen ook wel als »eene vlugge promotie" zal zijn aangemerkt, was de sprong toch niet zoo
groot, als zij nu oppervlakkig schijnt, daar beide takken
van zeedienst, de Koopvaardij en de Krijgsvloot, destijds
veel nader tot elkaar stonden dan later en thans.
ouders zijn geweest Jan Jansz Coenders. Luit', en Aeltien Hiüebrands.
Zijn portret werd ter Hist. Tent. v. Friesland ingezonden door nu wl.
den H.W.Geb. Heer mr. P. A. V. baron van Harinxma thoe Slooten
te Holwerd, en bij de omschrijving daarvan, in den catalogusp. 116,
vindt men aangeteekend, dat hij te Harlingen werd geboren. Du geslachtsnaam zijner moeder, Hittebrands, was aldaar, in de 1/e eeuw,
niet vreemd onder de regecrings-femiliën.
Brunsveldt is niet onwaarschijnlijk vroeger in dienst der W.-l. Comp.
geweest; althans in het doopregister der Hollanders in Brazilië (Ned.
Fam. blad 1888) komt op de jaren 1642 tot 1647 meermalen als getuige enz. voor: Henrick Brunsvelt of Bruynsvelt.
De, volgens Romein, op 23 Dec. 1729 te Leeuwarden geboren en 15
Jan. 1815 overleden predikant Theodorus Brunsveld de Blau, was zijn
achterkleinzoon.
1) Mr. de Jonge, I I . p. 11, 19 en 26, getuigt dit.
2) Zie bijlage no. 3.
3) Komt later voor als : J. M. Cuyck.
4) „De Steeden."
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En de redenen daarvan zijn niet ver te zoeken.
In Tierck Iliddes tijd verkeerde de Republiek meestal
in- of in vooruitzicht op oorlog met de eene of andere Mogendheid, vooral met Engeland, zoodat een in zee zijnde
Koopvaarder, schepen eener andere natie ontmoetende,
steeds in de onzekerheid verkeerde of hij met vriend of
vijand te doen had. Bovendien werd de Zee gedurig onveilig gemaakt door allerlei zeeschuimers, en zelfs de gepatenteerde kapers of commissievaarders namen het vaak
alles behalve nauw. 1)
Nu werden wel is waar de meeste, op Europeesche zeeën
varende handelsvloten, met het oog op die gevaren, begeleid door oorlogschepen 2), sconvoyers" genaamd, maar
niet alleen, dat de op zich zelf varende of van hun convooi
afgedwaalde vaartuigen, aan die gevaren bleven blootgesteld en dus, gelijk ook dikwijls met vrucht geschiedde,
hunne verdediging bij zich zelf moesten zoeken, — bleek
dit ook vaak zelfs dan noodig, wanneer zij bij een convooi
waren ingedeeld, doch het getal krijgsschepen, 't welk dit
begeleidde, niet in eene voldoende verhouding stond tot
het overgroot getal koopvaarders, dat zij hadden te beschermen.
1) Dit geeft v. Aitzema III, p. 5<>3, zelfs aanleiding tot de ontboezeming, dat „de Piraten niet alleen in vreemde Rijeken ende Re„publycken zijn woonende maer (O! wonderlycke ende ongehoorde
„tijden) in de schoot ende midden van Hollandt ende West Vrieslandt" !
2) n.1. „Landts schepen van oorlogh." Na 1631 werden zij echter
ook beschermd door zoogenaamde Directie-schepen, die, hoewel dooi'
kooplieden bewapend en uitgerust, toch eenig verband hielden met de
Admiraliteyten, waaronder ze thuis behoorden. Te Harlingen had men :
„de Directeuren
„wegen."

van het eætra-ordinaris Convoy op Oosten en Noor-

Zie verder omtrent deze Directien: mr. J. C. de Jonge, dl. I. Zij
werden in 1631 opgericht, later, om haar groot nut van jaar tot jaar
verlengd en eindelijk, met der val van Duinkerken, afgeschaft.
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Bij placcaet van October 1628, was dan ook zelfs de
bewapening en bemanning der koopvaarders geregeld en
order op do zoogenaamde Admiraelschappen gesteld.
Een oud liedje beschrijft het in admiraelschap zeilen, aldus :
f»In 't eerst vuyrt de Admirael,
En de andere volgen al te mael;
Verachtert yemant al te seer,
Men smyt op ly, en wacht hem weer.
En 's avonts loopt den vuyrman by
Den alderlaegsten Man in ly;
Wie niet een vollieht heeft, verbeurt
De boete, die de Schout 1) bekeurt."
• »Maer alsoo een groote meenichte der schippers, ja bykans
de deghelijckste, waren Doopsgesinden ofte Mennisten" (die
geene wapens mochten dragen) en weer anderen liefst de
minste kosten maakten, liet de nakoming van dit placcaet
nog al eens te wenschen over. 2)
Wat de Oost- en West-Indievaarders betreft, deze werden
op hunne dikwijls lange reizen, niet geconvoyeerd, maar, daar
zij zich in vreemde werelddeelen, vaak met de wapens in
de hand en met den voet bij 't stuk , staande hadden te
houden , tegen andere handeldrijvende natiën en tegen vijandig gezinde inboorlingen , waren zij, reeds alleen daarom,
sterk genoeg bewapend om, ook zonder hulp van eigenlijk
gezegde oorlogschepen, den aanvaller de tanden te durven
laten zien. Voorbeelden daarvan zijn bij menigte te vinden. Een der meest sprekende echter is, dat in Augustus
1665, veertien Engelsche oorlogschepen met drie branders
1) Schout-bij-nacht dus, en vermoedelijk dezelfde als de „vuyrman",
die, blijkens een paar regels vroeger, den aehtertocht sloot.
2) Vgl, v. Aitzema I , p. 799.
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en vier kitsen, hun aanval op Hollandsche retourschepen,
die onder hun commandeur Pieter de Bitter in de haven
te Bergen (Koorwegen) lagen, zóó duur moesten betalen,
dat ze niet alleen op de vlucht gejaagd, maar acht hunner
zoo duchtig werden toegetakeld, dat ze niet meer zee konden
houden en geheel ontredderd naar huis moesten worden
gezonden. 1) Yolgens v. Aitzema p. 480 e. a., gingen er
zelfs twee van te gronde. 2)
Geraakte dus het volk van de meeste koopvaarders,
door deze omstandigheden, reeds met het oorlogswerk vertrouwd , er is nog eene andere oorzaak aan te wijzen, die
daartoe niet weinig bijdroeg en ook de bemanningen der
kleinere ongewapende handelschepen, die vooral hier in
Friesland talrijk waren, kennis met den zeeoorlog deed
maken. Ter verkrijging eener voldoende, bevarene bemanning op 's Lands vloot, werd nl. in oorlogstijd door de
Generale Staten, meestal het verbod uitgevaardigd, om op
koopvaarders dienst te nemen of ter walvischvangst te
varen en, bij hun besluit dd. 19 April 1665, werd zelfe
bepaald, dat er voortaan geenerlei varensgezollen of schippers op de meren en andere binnenwateren, in de gilden
zouden worden opgenomen, dan onder verbintenis om, in
tijd van nood, desgevorderd in eigen persoon, op 's Lands
vloot te dienen of een gezond, kloek en welbevaren man
in hunne plaats te stellen. Of, en in hoeverre, deze laatste
resolutie werkelijk tot uitvoering is gekomen, bleek mij
niet, maar ongetwijfeld was toch het tijdelijk verbod om
1) Zie Brandt, p. 415 en 428.
2) Een uitvoerig verhaal, met afbeelding van dit gevecht, geeft de
ooggetuige Wouter Schouten, chirurgyn op het O.-I. schip „de Ryzende
Zon", in zijn overigens ook interessant boek „ Gedenkw. Reysen naar
O. Indien", bij A. van Damme, Amsterdam 1708.
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ter koopvaardij of ter walvischvangst te varen een maatregel , die alleen reeds tengevolge had, dat het meeste
zeevolk nu bij de Koopvaart en dan weer op 's Lands vloot
diende. Of de slagvaardigheid dezer laatste, door dat telkens
wisselen van bemanning gebaat werd, valt te betwijfelen
en 't is de vraag of de ongeoefendheid in het manoevreeren ,
in de kennis en de nauwkeurige uitvoering der seinen en
in andere bij oorlogs-eskaders geldende regelen, waarover
meermalen werd geklaagd 1), niet juist hoofdzakelijk aan
het gemis eener vaste bemanning was te wijten. Doch in
die tijden, toen het zooveel grooter getal schepen als vuurmonden, zooveel meer handen vorderde, viel daaraan niet
te denken, zoodat men wel moest roeien met de riemen
die men had, en . . . . gelukkig ging de vijand op dezelfde
wijze te werk.
Werd er dus in oorlogstijd veel koopvaardij volk op 's Lands
vloot gevonden, aan den anderen kant voeren er in vredestijd , niet alleen bootsgezellen, maar ook hooger geplaatsten
der oorlogsvloot, ter koopvaardij. 2)
Dit alles bewaarde een nauw verband tusschen Handelsen Oorlogsvloot en hierdoor laat het zich dan ook gereedelijk verklaren, dat mannen als Tierck Hiddes e. a., die
zich,later in den Zeeoorlog een eervollen naam verwierven ,
waren voortgekomen uit de Koopvaardij, die hen tot duchtige zeelieden had doen rijpen en hen reeds, in meer of mindere mate , met den oorlog ter zee had vertrouwd gemaakt.
Dat tijdperk behoort thans tot een roemrijk verleden.
De reuzenschreden, die in deze eeuw de wetenschap maakte ,
1) Vgl. o.a. Brandt p. 426.
2) Zoo b.v. IBnno Doede Star, zelfs nog toen hij reeds Vice-Adml.
was. Van dit gebruik vindt men nog sporen in 't begin dezer eeuw,
toen meermalen zeeofficieren, tijdens hun non-aetiviteit, als gezagvoerders ter koopvaardij gingen varen.
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bracht ook eeno belangrijke omwenteling in den zeekrijg
teweeg en deed, waar vroeger practische bedrevenheid de
machtige factor was, daarnevens, zoo niet daarboven, behoefte aan wetenschappelijke opleiding ontstaan.
De »seamaiiship of the square sail", gelijk zij wel is
genoemd, reeds door de toepassing der stoomkracht voor
een groot deel verdrongen, verloor allengs, naar mate de
eischen der krijgskunst toenamen, nog meer van haar
groot belang.
Dit, gevoegd bij de tegenwoordige veiligheid op zee,
moest noodwendig leiden tot den thans bestaanden toestand ,
waarin de Krijgsmaririe en de Koopvaardij, ofschoon loten
uit denzelfden stam ontsproten en door een lang en roemrijk verleden verbonden, hunne bij uitstek manlijke roeping,
elk op zich zelf en ieder in eigen richting, vervullen.

In 't laatst van April 1665, bevonden de ster bevordering-b, der equipagie", door de Harlinger Admiraliteyt uit
haar midden gecommitteerde Raden, de HH. Schellema en
Krull met den Fiscael Cantsr en den Ontvanger van Idsinga,
zich reeds in Texel, om het zeevolk te monsteren en verder
order op zaken te stellen. 1)
Waarin dit bestond, vindt men, met meer bijzonderheden
omtrent het scheepsleven, vermeld in de M.S. brieven van
Ij Zie den brief van den Admiraliteyts-Raad Booth, dd. 6 Mei 1665,
(o. st.), in handschrift berustende ter Prov. Bibl. v. Friesland. Deze en
diens verdere hierna aan te halen brieven zijn gericht aan zijne ouders
en zijn broeder.
Hij was een zoon van mr. Cornelis Booth, destijds oud-Burgemeester der stad Utrecht, en van Digna van Wyckersloot. (Vgl. Fam. blad
il o. 22 van 1883),
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den Heer Booth, bij v. Aitzema en in het joumael van
het Friesch Admiraelschip de Zevenwolden. Van dit journael, gehouden door Boëlhius Gabbema 1), schrijver of
secretaris van den Admirael Stellingwerf]', berust een M.S.
fragment, aanvangende met 26 April en eindigende met
2 Juni 1665 (o. st.), als deel van het Gfabbema-arcliief,
ter Bibliotheek van het Priesch Genootschap. En al
mogen de in die verschillende stukken, betreffende dit
onderwerp, voorkomende bijzonderheden, op zich zelve al
van weinig beteekenis schijnen, toch zijn zij, te zamen genomen , niet van alle merkwaardigheid ontbloot, daar zij,
in verband met meer andere hiervoor en na aangestipte
punten van ondergeschikt belang, in elk geval eenig licht
werpen' op het leven en bedrijf aan boord der Fiïesche
oorlogschepen in die dagen.
't Is waar, sterk is dat licht niet, en de sluier, waarachter nog zooveel verborgen ligt, zal, nu het Harlinger
Admiraliteyts-archief voor goed verloren is gegaan, wel
nimmer opgelicht worden, maar juist 't geen wij daardoor
moeten missen, geeft ook hier dubbele waarde aan 't geen
nog op te sporen is. En de Janmaat uit den tijd onzer
glorie mag toch zeker aanspraak maken op onze belangstelling! 2)
1) Op de buitenzijde der copie ,,Rendevous", den 18 Sept. 1665
door de Ruyter uitgegeven, welke copie blijkbaar op het Frieseh Adml.
schip dienst heeft gedaan en mede nog bij het Frieseh Gen. wordt
bewaard, toekent hij zich: Boëthim de Boëtius Gabbema. Zijn vader
zal dus Bote of misschien Boutoe hebben geheeten.
2) Ik mag mij hier beroepen op II. Holiday Sparling, die dit, in
zijne „The Marmers of England before the Armada" (the Englisch IIlustrated Magazine, June 1891, vol VIII) aldus beschouwt: „the story
„of its" (the navy) „triumphs has been again and again recounted,
„and the lives of those by whom they have been won, its great
„Commanders and noble captains, have been written and their adven-
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Het journael van Gabbenia dan, begint met op Woensdag 26 April/6Mei te vermelden, dat de Heeren Raden ter
Admiraliteyt, op de Zevenwolden, het volk monsterden en
er 26 landsoldaten aan boord kwamen.
Den volgenden dag werden de drie, op den 21 n aangekomen timmerlieden, nog met twee uit Haiiingen versterkt
en kwamen de Heeren Raden weer aan boord, doch ditmaal om de vier, reeds te Harlingen gevangen genomen
bootsgezellen Joris Warneke, Joris Jacobse, Piter Barents
en Jan Swart, hunne straf te doen ondergaan, die in niets
minder bestond dan voor de beide eersten om tweemaal
gekielhaald , en voor de beide laatsten om, na van de ra
te zijn gevallen, »van een Quartier volcks gelaerst" te
worden. Yerder kwamen er dien dag nog achttien landsoldaten aan boord.
Vrijdag den 28n »hebben de gevangens haer weder in
»dienst van onsen Admirael begeven" en kwamen vele
liefhebbers het schip zien.
Uit den aangehaalden brief van Booth blijkt verder, dat
„tures dilated upon. But the nameless many „maryners and gonners''
„have been ignorcd or forgotten; when great voyage or grand victory
„has been told of, but scant notice has been aeeordcd the comnion
„men who made either possible, hearing the toil and privation of the
one, the pain and danger of the othor."
.,What mannor of men they were, after what fashion they were ha„,bited, and what were the wages they were paid; what they ate and
„tliey drank; how they lived and worked and how they slept; these
„things have been left aside, as though without the scope of history.
„or beneath the notic-e of a grave and dignified historian."
„In these days we have learnt the value of little things, and our
„lesser dignity will allow of our stooping to the daily details of the
„life of Humfrey Digges or John Gïeen, with as much interest as in
„those of the life of Mylord Leieester." "Woorden die voorzeker
niet minder, op onze matrozen. busschieters en marsklimmers, van
toepassing zijn.
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deze, na 's morgens met het kleine Admiraliteytsjacht, uit
Harlingen te zijn gezeild, zich 's middags bij zijne medegecommitteerden vervoegde en daarna een bezoek aflegde
op het jacht van H.H. Mo. Gedeputeerden, die hem hun
besluit mededeelden om aan de capiteynen alles toe te staan,
wat ze maar mochten eischen.
Den volgenden morgen in de vroegte, zeilden de Friesche
Raden naar de » Westergo", op welk schip zij het volk monsterden en aan alle matrozen, boven de verdiende maanden
en overdagen, nog een maand gage 1) op de hand gaven.
De »Westergo" had toen op: 148 matrozen, 30 mariniers en 33 soldaten, zoodat zijne equipage nog niet geheel
voltallig was. Yerder werden er proeven genomen met
pijlen om 's vijands zeilen in brand te schieten, 2) uitgevonden door een zich aldaar aan boord bevindenden Pool. 3)
Op het Admiraelschip deden dien dag de ingescheepte
landsoldaten hunne eerste exercitie. 4)
Den volgenden dag, monsterden de Friesche Raden het
schip vHollandia" en betaalden het volk uit; terwijl men
's namiddags, met hetzelfde doel, naar de » Oostergo", capiteyn de Boer, zeilde, die de eenige was, welke nog gemonsterd moest worden en , met 202 man op, in de Vlieter
lag doch, na aankomst der Monster-Commissarissen, met
deze aan boord , naar Texel opzeilde. DeHeeren Schéltema,
Booth en Canter stapten echter onderweegs op het Admiraliteytsjacht over en zetten daarmee koers naar Harlingen,
waar zij 's nachts aankwamen. 5)
1) In gewone tijden beliep deze ƒ 10.— à / 1 1 . — , maar thans klom
zij tot ƒ12.— à /14.— per maand.
2) Brief Booth.
3) Wellicht Adolf Sleevoocht? Vgl. mr. de Jonge 1, p. 658/9.
4) Journael.
5) Brief Booth.

26
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Gedurig werden er in deze dagen, Engelsche schepen
voor den wal gezien.
Maandag den 1/11 Mei, liet de Admirael Stellingwerf}'
een kanonschot doen en de witte vlag van de campagne
waaien, ten teeken dat zijne onderhebbende capiteynen , 17
in getal, 1) zich bij hem aan boord zouden vervoegen, om
hunne orders en verdere stukken in ontvangst te nemen.
's Dinsdags kwam de loods Hendrick Hendricks aan boord
en hadden ook de andere loodsen, van den opperbevelhebber
last gekregen om zich in te schepen, 't Woei dien dag
hard uit het Noorden, waardoor vele schepen genoodzaakt
werden hunne stengen te strijken, of »te schieten'', zooals
men dit noemde. Den volgenden morgen, werden de gele
vleugels op de Zevenwolden geheschen en onder de capiteynen van het Eskader, die aan boord waren geseind, rondgedeeld , terwijl nog vóór den noen, het Admiraelschip een
bezoek van H.H. Gedeputeerden ontving en ook de mariniers 2) met hun zijdgeweer aan boord kwamen. »Tusschen
den 3n en 4n 's nachts", vervolgt het journael, »is onse
»Proovoost Jan van Stretchen in den Heere gerust en den
»volgenden dag aen 't Out-Schilt ter aerden bestelt."
's Morgens van dien dag, werd Stellingwerf} weder bij den
Âdmirael-Generael opontboden, Ka zijne terugkomst, seinde
hij de eapiteynen van zijn Eskader bij zich aan boord en
ontving later een bezoek van H.H. Mo. Gecommitteerden. 3)
Ook de »Oostergo" , capiteyn Aïbert Pietersz. de Boer,
werd dienzelfden dag 4) door H.H. Gecommitt. geinspec1) Vgl. hierna.
2) Marinezen noemt het journael hen hier en elders.
3) Journael.
4) v. Aitzema, V, 441, aan wien dit is ontleend, volgde de nieuwe
tijdrekening toen hij dezen dag den 14n noemde. Tevens bericht die
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teerd, die bevonden: »'t selve te wesen een extra ordinaris
sschoon schip, wel gemonteert ende met schoon volck bemant,
«hebbende met de Mariniers ende Landsoldaten de nombre
»van 289 ende sulx 26 koppen meerder aen boort als het
»eerste Project was geweest, ende zij dienvolgende oock
»bij provisie hadden opgesteld, in de Lijste aen haer Ho.
»Mog. toegesonden, het schip was van de grootste charter,
»twee voeten korter als dat van den Heere van Wasse»naer, 1) voerden nu 68 stucken ende verwachte noch 2
sstucken kanon, seer wel geassorteerd te weten: 25 van
»18, 24 van 12, 3 van 8, 10 van 6, 2 van 4 , 2 van
»3, ende 2 van 2 ponden = 68. Den capiteyn met
jinamen Albert Pietersz. de Boer hadde in den jonghsten
»Engelschen oorlogh, als seconde van den Luitenant-Ad»mirael, doenmaels Vys Commandeur de Ruyter, in 't
sCanael slaeghs gheweest tegens den Commandeur Ascue,
»die doenmaels tot Porsmuyden ingejaecht wierde, ende
»dat met een kleijn scheepke, waerteghens hij sijn jegens»woordige schip ende de macht van 't selve vergelijckende,
smeijnde daermede meerder als twaelf van dergelijcke soorte
suytgericht te konnen worden."
Er ontbraken bij hem nog eenige weinige behoeften,
voornamelijk wielen voor rolpaarden, 2) waarom, alsmede
om nog sommige andere zaken persoonlijk te helpen expedieëren, de Admiraliteytsraad Scheltema expres naar Harlingen was vertrokken, »in allen gevalle hoopten middelen
schrijver, p. 440, dat weinige dagen te voren, eenige andereFriesche
schepen, die toen nog in de Vlieter lagen, door H.H. Mo. werden
geinspecteerd.
1) ,,<2' Eendracht" met /t> st. en 409 man. Volgens v. Aitzema
was de „Oostergo1' lang over steven 140 en wijd 40 voet.
2) Dit is de beteekenis van het woord „ropaerden", gelijk mij elders Bleek.
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»uyt te vinden om by soo verre de wint tot het uytloopen
»van de Vloote quame te dienen, voor ende aleer de voorsz.
»behoeften waren aengekomen, het voorsz. schip door
»andere expedienten soodanigh te gerieven dat het met
«vrucht mede benevens de andere soude komen zee te
»kiesen, daeraen zij oordeelden ten opsichte van de consstitutie, monture ende bemanninge van 't selve schip,
»voor den dienst van 'tLant merckelijck te wesen gelegen."
Intusschen ontving de Admiraliteyt te Ilarlingen, den 5/15
Mei, eene verklaring van alle capiteynen, dat zij hunne
behoeften ten volle aan boord hadden en »H.E.M. voor
alles bedanckten." 1)
Nu het journael weer vervolgende, blijkt ons, dat in
den morgen van den 6/16 Mei, de loods Hendrick Hendricks, op de »Zevenwolden", vervangen werd door Jan
Cornelisz en dat Stellingwerf zijn Eskader, of Esquadron
gelijk het meestal genoemd werd, eenigzins liet afzakken,
waarna het weer ten anker kwam. De volgende dag was
een Zondag en hebben, zegt Gabbema in zijn journael,
»de quartiermeester Focke Ulderick van Bolswart ende
•bJannetie Cornelissen van Hoorn haer op ons scip in den
segten staet begewen."
Hoe vreemd het ook moge klinken, dat op 's Lands
oorlogsvloot, huwelijken werden gesloten , toch was dit geene
zeldzaamheid. Zoo meldt b.v. het journael ook op 2/12
Mei: «hebben mede een paar volck onder capiteyn StuweDsant 2) haer in den echten staet begewen." Men mag
aannemen, dat die huwelijken werden voltrokken door een
predikant en daar de andere schepen wel een ziekentrooster,
maar geen geordend of in elk geval daartoe bevoegd ver1) Brief van Booth.
2) Van den brander „de Brandaris."
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klaard geestelijke aan boord hadden, ligt het voor de hand
dat, wanneer zich zoodanige titularis op het Admiraelsehip
bevond, deze dan de plechtigheid verrichtte.
Maandag den 8/18 werden de capiteynen van 't Eskader weder aan boord geseind en ontving Stellingwerff
een bezoek van de Luitenant-Admiralen Corlenaer en
Tromp, waarop weder eene samenkomst met zijne onderhebbende capiteynen volgde. De stijve koelte, die in den
middag uit het Z.O. opkwam, en tegen den avond W.Z.W.
liep, deed de geheele vloot de stengen strijken. Den volgenden dag, werden de mariniers »op 't quartier geset" en
toebereidselen voor de bediening van 't kanon gemaakt. 1)
's Woensdags, den 10/20, voer Stellingwerff weer naar
den opperbevelhebber en seinde daarna, gelijk gebruikelijk,
zijne capiteynen bij zich aan boord, waarop het journael
laat volgen: »hebben onse Pronck Lantarens met Beymaes
»verwisselt." Wytze Beyma was capiteyn op de »Frisia".
Verder bezochten eenige heeren met het jacht »Ly f berger",
het Admiraelsehip, keerden de vijf timmerlieden naar Harlingen terug en kwamen twee schuiten smet goederen in
't generael" (aen boort) »doch sijn weder nae de Helder
vertrocken,"
's Donderdags den 11/21 . . . »sijn de Heeren weder
»aen boort geweest met het jacht, sijn weder in der yl
»vertrocken sonder ooverkomen", terwijl omtrent den middag,
door het hijschen van den blauwen wimpel, om een galjoot werd geseind. Den volgenden dag kwam de medebrenger 2) Rencke nog eens aan boord, terwijl mede 't
Admiraliteytsjacht »Nassou", dat 's middags weer vertrok,
1) Er staat „de biletten by eanon gemaeckt."
2) Medebrengers waren kleinere vaartuigen die, uit de plaats waar
het schip werd uitgerust, de benoodigdheden aan boord brachten.
Rencke zal dus een Harlinger schipper zijn geweest.
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en 't Advysgaljoot, zeker 't zelfde waarom den vorigen dag
geseind was, langs zij kwamen. Een »soldaet marinees(!)
Abram Antonis werd, wegens ziekte, door den Admirael
naar huis gezonden en een der matrozen in de boeien
gezet. Nadat omtrent den middag, het Zeeuwsen Eskader
ter sterkte van 30 zeilen, was aangekomen, liet de opperbevelhebber, zooals het in 't journael wordt genoemd,
»een saloeps vlagge wayen 1) en kwam de Luitenant van
van Wassenaer met diens sloep aan boord van de $Zevenivolden', waarop Stellingwerff met hem naar den opperbevelhebber voer. Omstreeks 6 uur 's avonds, vervoegde het
Groninger galjoot zich langs zij van het Friesche Admiraelschip, doch werd, nadat Stellingwer/f, van den opperbevelhebber was teruggekeerd, dewijl het zeer lek was, naar
Ilarlingen gezonden, om ten spoedigste hersteld te worden.
De morgen van Zaterdag den 13/23n werd besteed om de
matrozen te oefenen in de bediening van 't geschut of zoo
als er letterlijk staat: »om met het scut te leeren speelen",
en eenige uren later, 't was omstreeks 8 uur, gaf de
Admirael-Generael, door het laten waaien der blauwe vlag,
het sein om onder zeil te gaan.
Windstilte belette echter aanvankelijk de uitvoering van
dit bevel, doch toen er kort daarna een koeltje kwam,
geraakten 60 zeilen in zee, die daarop onder het land ten
anker kwamen. De opperbevelhebber liet nu de sloepsvlag
waaien, waarop de Admiralen zich dadelijk naar zijn boord
begaven. 2)
Op de •» Zevenwolden" , vervolgt Gabbema, kwamen zonder hunne qualiteit of het doel hunner komst mee te dee1) Aldus noemde het volk het sein, dat den seheepsbevelhebber
bij den Admirael of dezen bij den opperbevelhebber aan boord riep,
omdat er dan in den regel eene sloep gereed gemaakt moest worden.
2) „waarop de Admiraels in der haest sijn gevolgt" zegt het journael.

Wumkes.nl

FRIESLAND'S ZEEWEZEN.

405

len, eenige Heeren, die ook spoedig weer vertrokken; voorts
werden de kisten der matrozen naar het »Groenlans galjoot"
overgebracht; 's namiddags voeren de Harlinger Admiraliteytsheeren aan boord, waar zij tot het vallen van den
avond vertoefden, en deden de soldaten hunne exercitie.
Hiermede laten wij het jóurnael van het Fiïesche Admiraelschip voor een oogenblik rusten om het later, nevens
dat, hetwelk op Tierck Hiddes' schip scte Steden" werd
gehouden, weder te vervolgen en inmiddels allereerst na
te gaan, uit welke schepen het Eskader, waarmede de
eerste Luitenant-Admirael van Yrieslandt in zee ging, was
samengesteld.
Er zijn daaromtrent minstens drie lijsten te raadplegen,
die echter alle in meer of mindere mate van elkaar afwijken. De Ie is die, door de Gevolmachtigden van de Generale Staten, uit Texel, aan H.H. Mo. opgezonden,
waarvan het origineel nog op het Rijksarchief berust en
die bij mr. de Jonge I , p. 776/7, staat afgedrukt; de
2e is te vinden bij van Aitzema V, p. 443 en de 3e in
den Hollandsche Mercuiïus van 1665.
De I e , ten opschrift voerende: vLyste van de Schepen,
scomposérende de Vlote van den Staat der Vereenichde
«Nederlanden, soo als deselve op den 23 en 24 May 1665
»uyt Texel in zee is geloopen"; verdient om hare authenticiteit , doch ook, omdat hare nauwkeurigheid op meer dan
een punt, waarin zij van de beide anderen afwijkt, van
elders bevestigd wordt, ongetwijfeld het meeste vertrouwen.
Deze alzoo ten grondslag nemende, leeren wij de samenstelling van het Eskader aldus kennen: 1)
1) De cursiveering der namen van de Friesche schepen en bevelhebbers is door schrijver dezes geschied. Overigens is de Lyste letterlijk
gevolgd.
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a
»'.t 4e ESQUAÜRE."
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a

»SCHEPEN."

os £

Daarentegen volgens
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&H O
O
S

58

253

40

199

52
54

v. Aitzema. Holl. Merc.

Lt. Admirael Stelling-

werff
Den

J

)

. . . . .

Zevenwolden.

60

300

70

300

248
253

50
41

250
235

50
41

235
235

52

236

54

250

54

253

44
40

205
205

50

235

50

235

40
40
68

205
186«
289

44
62

230
325

44
62

230
325

Vice - Admirael

Groeningen.
Coenders'). . . .
Den Schout-bij-nacht
Bruynsvelt x) . . . PrincesAlhertine
Capn. 't JerkHiddes(i) d' Elf Steden.
Capn. Jan Janssen VyW estergoo.
selaer.
o
Capn. Cornelis Allertse
2
Oostrum ) . . .
Qmlandia.
Frisia.
Capn. Beyma 3 ). . .
4
Capn. Barent Hiddes ) Be Postillon van
Smirna.
Hollandia.
Capn. Joost Michielsen5)
Oostergoo.
Capn. Boer e) 7) . .

(De Friesche schepen samen alzoo): 8) 488 2279
38 150
De Phesant.
Capn. Jacob Pieteys .
Capn. "Willem Codde
Ylst. 9)
36 121
van der Burgh , ,
I Capn. Cornelis
l Crynssen de
0. C.l Rechter 1°) . 't Huis te Svvieten 70 300
50 200
De Mars.
/Capn. Katt . .
!
65
't Jacht de Ruyter. 18
Capn. Vogel
Ken Brander. Twee
700 31156
Gaillots.
Volgens eene andere lijst 205.

b Volgens eene andere lijst 3134.

1) Zie omtrent hen p. 388, noot 2. De naam .„Bruynsvelt" komt
onder verschillende spellingen voor.
Ü) Deze, vermoedelijk een Groninger. behoorde reeds in Iti57, als
eapiteyn oj> de „Stadt en Lande", tot het Eskader dat toen, onder van
Wassenaer, op de Portugeesehe kust kruiste.
3) Wytze (Johsz.) Beyma. Zijne op perkament geschreven acte van
Benoeming; tot orÄarâ-capiteyn, dd. 27 Maart 1(565, met het relaes
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Oapiteyn-Luitenant aan boord van het Admiraelschip was
zijner beëediging in de vergadering van H.H. Mo. van den volgenden
dag, wordt nog bij het Frieseh Genootschap bewaard. Een copie daarvan is, ter kenschetsing van den gebmikelijken vorm dier acten van
commissie, als bijlage no. 4, hierachter gevoegd.
Zijn portret was in 1877, op de Hist. Tent. v. Friesland, ingezonden
door Jhr. Mr. F. H. van Beyma thoe Kingma, te Heerenveen (catalogus p. 117).
In het Gabbema archief berust zijn van 8 Juni tot 80 Sept. 1667 (tocht
naar Chattam) op de „Westergoo" gehouden journael, blijkens 't welk
zich toen bij hem aan boord bevonden: zijn zwager, wiens naam echter
niet wordt genoemd, zekere Hoppers en als luitenant: . . . Gabbema;
de laatste niet onwaarschijnlijk de vroegere schrijver op de „Zevenwolden." Meermalen werden, vgl. o.a. mr. de Jonge, schrijvers tot
luitenant benoemd.
4) en S) Beide, nu nog commandeur, werden in 't zelfde jaar
tot capiteyn bevorderd; de eerste ingevolge voordracht van 13 Juni
(o. st.) met bijzondere aanbeveling van H.H. Mo. Gedeputeerden en de
laatste op voordracht dd. 23 Nov. '65. (Zie copiën ter Prov. Bibl.).
6) Zie omtrent hem p. 401 hiervoor, waar blijkt, dat hij reeds
in 1652, als commandeur of als ewtra-ordinaris capiteyn op Friesche
schepen commandeerde. Den 22 Maart 1662, werd hij, in plaats van
Rombout van der Parre en den 26n der volgende maand, in de plaats
van Tiaert de Groot, tot ordinaris-capiteyn voorgedragen; ingevolge
deze laatste voordracht is hij ongetwijfeld benoemd.
7) Ten aanzien van al de hier genoemde capiteynen zij verder verwezen naar het m. a. stukje „Friesland ter zee", waarvan het hier
vermelde ter aanvulling strekt.
8) Een gebrek in de bewapening van onderscheidene Friesche en ook
Zeeuwsche schepen, die aan dezen tocht deelnamen, noemt mr. de
Jonge I, p. 653 v.v., dat in een en dezelfde batterij wel van 3 tot
5erlei soort van stukken werd aangetroffen, wat, behalve andere nadeelen, verwarring en vertraging in de bediening veroorzaakte. Men
vergelijke hieromtrent den staat van bewapening, bijlage 1. Weldra
kwam hierin echter verbetering.
Als gesehutgieters in Friesland komen omstreeks dezen tijd voor
Jurriaen Balthazar en Pieter Overney, beide te Leeuwarden, doch of
zij ook aan de Harlinger Admiraliteyt leverden, blijkt niet.
9) Blijkens 13 Juli 1665, tegen den capiteyn gewezen sententie (v.
Aitzema V, p. 442), behoorde dit schip onder de Amsterdamsche Admiraliteyt en was het bemand met 150 koppen.
Waar de Phesant thuis behoorde wordt niet gemeld.
10) Komt later voor als: Karsten de Rechtere.
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Evert Ritskes en Commandeur op de vPrinces Albertine" :
Sijmon Foeckes, van Haiiingen. Stuyvesandt commandeerde
den brander »de Brandaris"

en uit het journael der y>Ze-

venwolden" moet men opmaken, dat de galjoot »de Fortuin"
gevoerd werd door schipper Dirck Reiners en dat de andere
galjoot een Groninger vaartuig was, terwijl Jeize Doncker
een der Friesche victualieschepen als schipper bevoer.
Behalve de, op de bovenstaande lijst voorkomende, Friesclie
schepen,

waren

er nog twee achtergeblevenen, nl. de uit

de Groninger subsidiën geëquipeerde »Stadt en Landen", 1)
die met 50 stukken en zijne volle 233 man op, aan den
grond

was geraakt en, door het lichten van zijn geschut,

victualiën en andere behoeften,
zoomede de »St.

Pieter",

trachtte

vlot te komen,

die, met 40 stukken en zijne

voltallige equipage van 208 man aan boord, nog op eenige
behoeften wachtte. 2)
1) Niet te verwarren met het schip van denzelfden naam, 't welk
tot Tromp's Eskader behoorde en gevoerd werd door capiteyn Jan de
Haen.
2) Ook dit is aan dezelfde lijst ontleend, v. Aitzema geeft ceno
andere, die, niet alleca wat geschut en bemanning betreft, maar ook
nog op belangrijker punten , van deze afwijkt. Volgens dien schrijver zou
b.v. Ooenders de „Omlandia" en Barend Hiddes de Vries de „Westergoo"
hebben gevoerd, terwijl de „Groeningen", ^Frisia" en „Postiljon van
Smyrna" in 't geheel niet bij hem voorkomen, doch daarentegen wel
weer onder Stellingwerf 's Eskader zijn gerangschikt de beide O.-I.
Compagnieschepen „Carolus Quintus" en „St. Paul", welk laatste schip,
volgens de hier gevolgde lijst, op de reê van Texel of in de Vlieter,
is blijven liggen. Behalve dat v. Aitzema's lijst niet, gelijk de hier
gevolgde, eene offieieele is, doet b.v. alleen reeds hot niet vermelden
der „Frisia" voldoende blijken, dat zij niet met de voreischte nauwkeurigheid is opgemaakt, te meer daar de schrijver zelf later verhaalt
wat de „Frisia" op dezen tocht wedervaren is (p. 453}. Ook echter
nog om andere blijkbare onnauwkeurigheden, verdient v. Aitzema's
lijst, evenals die van den Holl. Mercurius, minder geloof dan die,
waaruit de bovenstaande is getrokken.
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Dit waren buiten twijfel dezelfde beide Priesche schepen, waarvan Booth, in zijn brief dd. 8 Juni 1665 (o. st.)
meedeelt, dat zij later, onder de capiteynen Canter en
Clant, 1) met nog 7 anderen, ter versterking der vloot,
waren uitgezeild en den 6 Juni (o. st.) weer in Texel waren
binnen gevallen , kort nadat de vijand met ruim 90 schepen
dicht onder de kust was geweest, zoodat ze, een uur
vroeger gekomen zijnde, zeker in diens handen zouden zijn
geraakt. Dat deze beide schepen werkelijk de door den
heer Booth bedoelde waren, wordt ook nog hierdoor bevestigd , dat Clant in Augustus deszelfden jaars (bij Brandt
p. 407) ook werkelijk voorkomt als bevelhebber op de
•>>St. Pieter", hoewel hij aldaar onder Tromp's Eskader
staat gerangeerd en Canter, twee maanden later, als
capiteyn van de » Groeningen' wordt genoemd, doch daarentegen de Yice-Admirael Coenders op de »Stadt en Landen"
voorkomt, terwijl uit den brief van H.H. Gevolmachtigden
van H.H. Mo. dd. 20 September 1665 2) blijkt dat Canter
met Coenders, na den slag, van schip heeft verwisseld,
wat zich gereedelijk hierdoor laat verklaren, dat de »Stadt
en Landen', een kapitaler bodem dan de »Groeningen", 3)
zich beter eigende voor Yice-Admiraelschip.
Op hetgeen Canter en Clant, wegens hun vrij waarschijnlijk vergeefschen tocht, is wedervaren, komen wij
nader terug.
Het is wellicht hier de plaats om een oogenblik stil
1) Joost Herman Clant is waarschijnlijk dezelfde als ,.de Edelman
Clant", die, volgens v. Aitzema IV, p. 817, in Juni 1653, aan den
tweedaagschen zeeslag deelnam en blijkbaar op hetzelfde schip diende
als de hiervoor p. 351, noot 4, bedoelde luitenant Groenewolt.
2) Voorkomende in „Copye van een Missive Aen een goet Vrient"
enz. „Tot Delft, In 't jaer 1(>(>6.
3) Vgl. de lijst hierna.
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te staan bij de samenstelling der bemanning van de oorlogschepen, die in dezen tijd het Yriesclie Smaldeel uitmaakten. Wel is waar bleef, hoofdzakelijk tengevolge het
verbranden van het Admiraliteytsarchief, voor zoover bekend, de .Rotte van geen enkel dezer schepen bewaard,
maar gaat men na hóe, in dezen tijd, de equipagiën bij
andere Admiraliteiten waren samengesteld, neemt men
daarbij in aanmerking dat vele te dien aanzien bestaande
voorschriften waren uitgevaardigd door de Generale Staten
der Republiek, zoodat zij ook voor de "Vriesche Admiraliteyt
van kracht waren, en voegt men eindelijk daarbij enkele
op zich zelf staande bijzonderheden, die, ten aanzien der
bemanningen van Friesche schepen, zijn bewaard gebleven , —• dan valt daaruit met tamelijke zekerheid, tot de
kennis der samenstelling van, en der gebruikelijke rangen
bij de bemanningen, ook van de Friesche oorlogschepen
in het algemeen, te besluiten.
De hier voor en na medegedeelde Eskaderlijsten geven
voorts eene duidelijke voorstelling der verhouding, waarin
op die schepen, de getalsterkte der bemanning tot die
van het geschut — en, bij raadpleging van den als bijlage
no. 1 medegedeelden staat van wapening, ook tot het in
1665 gebruikelijk kaliber der stukken, stond.
Op bedoelde gegevens afgaande, vinden wij dat, behalve
de mariniers of soldaten en hunne bevelhebbers, op elk
eigenlijk gezegd oorlogschip geplaatst waren:
de scheepsbevelhebber (vroeger hopman genoemd) met den
rang van ordinaris of exlra-ordinaris capiteyn of, zoo hij
slechts tijdelijk in dienst was, en dit gold vooral de lichtere schepen en fregatten, met den titel van commandeur; 1)
1) Deze benaming komt ook nog in andere beteekenissen voor
en wel;
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een of twee luitenants, die veelal werden benoemd uit
de schippers, stuurlieden, schrijvers, commandeurs der soldaten en, vooral de 2e luitenants, uit de appoinctés;
de schipper, die, als eerste dekofficier, onmiddelijk op
den luitenant volgde;
de opperstuurman;
» 2e en vaak nog een onder-stuur man;
» schrijver, de barbier /chirurgijn/ met helper;
ü) hoogbooisman;
» schieman;
» Ie en de 2e konstabel;
» I e , de 2e en vaak een 3e timmerman;
» zeilmaker;
» ziekentrooster, aan boord dominé genoemd;
» bottelier;
» kok;
» kwartiermeesters;
» provoost-geweldige;
» hoogbootsmans-, schiemans-, konstabels-, koks- en
verdere maten en vervolgens de matrozen, (busschielers en

a. als schout-bij-nacht, doch als zoodanig geraakte zij, omstreeks
dezen tijd , vrij algemeen op den achtergrond ;
h. ter aanduiding van den eapiteyn, die hooger dan do gewone
scheepsbevelhebbers, onmiddelijk op den schout-b ij-nacht volgde en voor
welken rang gewoonlijk de oudste eapiteyn gekozen werd. Deze instelling was echter slechts bij één Admiraliteyt in gebruik en niet bij
de Vriesche;
c. sedert 1652, als bevelhebber der op een oorlogschip ingescheepte
soldaten, die, althans tot 1663, door den scheeps-capiteyn werd benoemd. Later, vooral na de organisatie der mariniers, geraakte dit
commandeurschap weer in onbruik; en
d. als bevelhebbers van branders, galjoten, advysjachten en ander
klein vaartuig.
(Vgl, mr. de Jonge I , Brandt e. a.)
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marsklimmers), de putgers, voor het in orde houden der
sloepen, de trompetter, zoomede de jongens.
Gelijk nog tegenwoordig, was ook destijds het scheepsvolk verdeeld in bakken; eene indeeling, die volgens mr.
J. C. de Jonge I , p. 295, in echte stukken, het eerst in
1636 aangetroffen wordt. Uit het journaal, den 2 April
1595—13 Juni 1597, door den adelborst Frank van der
Does op het O.-I. schip »Hollandia" gehouden, 1) blijkt
echter, dat zij toen reeds in gebruik was. Elke bak bestond uit 6 à 10 man.
Bij resolutie dd. 4 Juli 1665, bepaalden H.H. Mo., dat
elk vlag-officier, voor zoover daarin nog niet mocht zijn
voorzien, 2 luitenants aan boord moest hebben, dat op
elk schip van het hoofd van een smaldeel, 4 konstabels en
4 konstabelsmaten en op de overige schepen een getal,
naar mate hunner grootte en bewapening, aangesteld zou
worden; dat elk groot schip, van 2 schrijvers en eindelijk
dat, behalve de bodems van 120 of minder koppen, elk
schip, van 2 opper- en 2 of 3 onderbarbiers zou worden
voorzien. Hoewel al deze maatregelen eerst na afloop van
dezen zeetocht en voornamelijk naar aanleiding der daarbij
opgedane ervaring, gebiedend werden voorgeschreven, is
het, vooral wanneer men de uitstekende uitrusting van de
•» Oostergo" en den lof die deze van de Gevolmachtigden
van H.H. Mo. te beurt viel, 2) in aanmerking neemt,
vrij waarschijnlijk, dat de Vriesche Admiraliteyt, ook in
1) Te vinden in de verzameling van onuitgegeven stukken uit het
oud-koloniaal archief, door jhr, mr. J. K. J. de Jonge, dl. II, p. 296,
alwaar gezegd wordt: „Den 28n ditto is ons, als alle ons scheepsvolck,
„van ons scheepsovericheyt vereert . . . . voor yder back, als 7n ende
„7 een back volckx sterk synde, 2 kannen wyns ende twee cannen
„kayuyten bier, waer meede wy alle vrolyck ende wel te vreeden waeren."
2) Zie p. 401.
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de uitrusting en bemanning harer andere schepen, niet
minder karig te werk is gegaan en de hiervoor bedoelde
maatregelen , zelfs reeds voor dezen zeetocht, in meer of
mindere mate, op het Vrlesche Smaldeel hunne toepassing
vonden. 1)
Gelijk hiervoor reeds, uit de bemanning van de »Oostergo" bleek, waren er voor dezen tocht, ook op de
Friesche schepen, bovendien nog mariniers en landsoldaten
ingedeeld.
De eersten, destijds «soldaten de marine" genoemd,
waren, ingevolge resolutie van H.H. Mo. dd. 23 December
1664, ten getale van 4000, getrokken uit verschillende
landcompagniën der Republiek, zonder echter, hoewel zij
te zamen het sregement de marine" heetten, tot één corps
vereenigd te zijn. Niettegenstaande hunne veranderde bestemming , bleven zij behooren bij de landcompagniën
waaruit zij voortgekomen waren, zoodat zij in 1665. eigenlijk niet anders dan in naam onderscheiden waren van
de landsoldaten, die hen, ter aanvulling van hun te gering
aantal, op 's Lands vloot vergezelden.
Yierhonderdzesenzestig dezer 4000 zeesoldaten waren
gesteld ter repartitie van de provincie Friesland.
De berichten omtrent deze Friesche mariniers zijn veel
schaarscher en onbestemder dan betreffende die van andere
Admiraliteyten, met wie zij in organisatie verschilden. Uit
eene resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland blijkt
echter, dat zij , althans reeds in den aanvang van 4666,
waren verdeeld in 9 zoogenaamde troupes de marine, ieder
onder een commandeur en tevens dat zij, aan wal zijnde,
1) Zoo blijkt o.a. uit Tierck Hiddes' hierna volgenden brief van
16 Juni 1665, dat deze nu al reeds meer dan één barbier of chirurgijn
aan boord had.
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garnizoen hielden te Harlingen. Aanvankelijk stond elk
dezer troupes in zooverre op zich zelf, dat zij te zamen
niet onder een hoofdbevelhebber vereenigd waren; immers, in
de bovenaangehaalde resolutie wordt gesproken van een. door
de 9 commandeurs ingediend request, waarbij zij te kennen
gaven, bij gemis van een opper-commando, moeielijk de
krijgstucht te kunnen handhaven, met verzoek dat beurtelings aan ieder hunner dat oppercommando, voor den tijd
van 19 dagen, mocht worden opgedragen. Dit werd toegestaan en tevens aan den tijdelijken opper-commandeur
de macht gegeven om den kleinen Krijgsraad bijeen te
roepen on met dezen recht te spreken over alle delicten,
waarop geen hoogere straf stond, dan drie dagen op water
en brood te zitten; zwaardere straffen zouden alleen door
den grooten Krijgsraad kunnen worden opgelegd. Nog in
't zelfde jaar 1666, werden echter de 9 troupes de marine
tot & teruggebracht, die onder bevel van commandeurs,
onder-commandeurs en corporalen waren gesteld, terwijl,
ter wegneming van allerlei moeielijkheden, werd bepaald,
dat de commandeurs, rang zouden nemen nà de jongste
capiteyns, 1) maar vóór alle luitenants.
Reeds vroeger waren door de commandeurs bezwaren
ingebracht tegen de Magistraet van Harlingen, die zich
niets liet gelegen liggen aan de serviesgelden hunner manschappen , zoodat zij, om hun volk onder dak te krijgen,
een gedeelte hunner eigene soldij hadden moeten verbinden.
Hoewel toen daarop orde werd gesteld, herhaalde zich
later dezelfde moeielijkheid en konden de 4 troupes de
marine, die op Tierck Hiddei smaldeel naar zee zouden
gaan, niet worden ingescheept, omdat de HarlingerMagis1) Vermoedelijk worden hiermede de capiteyn-luitenants bedoeld.
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traet weer achterlijk was in het betalen der serviesgelden.
Bij gelegenheid van welken zeetocht dit plaats had, wordt
echter niet gemeld.
In den aanvang van 1667, toen de zeesoldaten weer
ingescheept zouden worden, bevonden de Monster-Commissarissen , dat de -4 troupes de marine te zamen nauwelijks
de sterkte hadden, die voor elk hunner bepaald was,
terwijl de onder de wapens gekomenen daarenboven bestonden uit )ioude luiden en te jonge borsten." Daarbij rezen
er nog klachten tegen een der commandeurs, die, op
verregaande wijze, den aan de Monster-Commissarissen
verschuldigden eerbied uit het oog had verloren en tegen
een anderen, die in gebreke was gebleven aan zijne manschappen hunne soldij uit te betalen. De wensch dat aan
al die telkens terugkeerende onregelmatigheden en moeiten
een einde mocht komen, kwam tot vervulling, toen het
zich, na den vrede van Breda, liet aanzien, dat vooreerst
geene uitrustingen ter zee meer noodig zouden zijn en
dientengevolge werden dan ook, in 't laatst van 1667, de
nog bestaande troupes de marine, door Frieslands Staten
ontbonden en afgedankt. 1)
l) Het bovenstaande is ontleend aan de Gcsch. der Mariniers,
van P. A. Leupe en F. A. v. Braam Houckgeest. Niet in alle opzichten komt dit met het bij mr. de Jonge vermelde overeen, maar men
neme daarbij in aanmerking, dat deze laatste meer in 't bijzonder de
mariniers bij de Iîoll. Admiraliteyten op het oog had.
In Friesland onderging dit onderwerp later eene geheel nieuwe regeling. Bij besluit der Friesche Staten werden n.1. in 16G8, vier compa'gniën Mariniers opgericht, waarvoor gezorgd werd beter volk te
krijgen, dan vroeger en over elk van welke compagnieën het bevel nu
werd opgedragen aan een capiteyn, een luitenant en een vendrig. Zij
werden niet tot één corps vereenigd, maar bleven ingedeeld bij de
regimenten landmilitie, waaruit zij waren aangewezen. Capiteynen dezer
compagnieën waren:
Jokan Poppo van Andrée, uit het regiment v. poll. Schioartzenberg j

27
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Keeren

wij echter tot de uitrustingen van het voorjaar

van 1665 terug. Gelijk boven reeds is aangestipt, werden
er, ter aanvulling van het tekort aan Mariniers, ook gewone Landsoldaten op de vloot ingedeeld.
Voor het Vriesche Smaldeel werden daarvoor aangewezen,
uit de:

VAN DE TROEPEN, SIAANDE ONDER DE VOL-

GARNIZOENEN

GETAL.
GENDE BEVELHEBBERS , OP GENAAMD :

Leeuwarden

P r i n s M a u r i t s v a nN a s s a u

.

.

.

.

Coll

.

.

.

.

Walta . . . .
. .
Hans Hendrick Ehrentreiler
.

.

.

Franeker . .
Harlingen . .
Dokkum . . <
Bolsward
Sneek .
Stavoren
Enibden

. .
. ;
, .
. .

Avlva.

.

44
18
18
25
18
25
18
18
18
18
30

T'' oorts uit a'e troepen staande onder :
30
30
30
30
30

Sixma
Samen .

400 man i

Gerrold Juchema van Burmania, uit het regiment Hendrick Casimir
van Nassau;
Livius van Scheltinga, uit het regiment coll. van Aylva.
Bemhard van Sevenaer, „ „
„
„ Ammema.
Een dezer compagnieën lag te Sloten, eene andere te Sneek en de
twee overige te Leeuwarden. in garnizoen. Waren zij op de vloot
noodig, dan werden ze derwaarts gezonden en keerden, na 't binnenvallen der schepen, naar hare garnizoenen terug.
1) v. Aitzema V , p. 421.
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Het bevel over deze manschappen werd gevoerd door
luitenants en vaandrigs van de Landmilitie, 1) en niet door
capiteynen, omdat deze niet onder den capiteyn van het
schip geliefden te staan. 2)
Eerst na afloop van dezen tocht en wel bij resolutie dd.
23 Juli 1665, verordenden de Generale Staten, dat het
bevel over de soldaten aan boord van de vlagofficieren,
zou worden opgedragen aan capiteynen en luitenants —
en op de overige schepen alleen aan luitenants der landmacht. De scheepsbevelhebbers hadden voorts in last om
de capiteynen, luitenants en vaandrigs van het leger, in de
kajuit, van slaapplaatsen te voorzien en hen aldaar y>aan
hunne eigene tafel wel te tracteeren", waarvoor zij 's daags
30 stuivers kostgeld per hoofd zouden genieten, met toekenning aan de vlagofScieren eener, door de respectieve
Admiraliteyten te bepalen, bijslag. 3)
Wat eindelijk de bewapening van het scheepsvolk betreft,
deze bestond hoofdzakelijk uit sabels, enterbijlen, pistolen ,
lange en korte pieken en, vooral voor de zee- en landsoldaten, uit musketten en vuurroeren.
Zeer geoefend in de behandeling van het geschut, muntten onze zeelieden bovendien bijzonder uit in het enteren.
1) De namen van alle op 's Lands vloot daarvoor aangewezene
luitenants en vaandrigs zijn te vinden bij v. Aitzema V, p. 432. Ofschoon onder hen voorkomen: Wioholt van Hania, Pieter Vriens,
Jacob Wiarda e. a., blijkt er toch niet met alle zekerheid uit, wie
hunner juist tot het Vriesche contingent behoorden en dus waarschijnlijk ook op het Vriesche Smaldeel zijn geplaatst geweest.
2) Eene dergelijke rangkwestie had zich ook in 1658, bij den tocht
naar het Noorden, voorgedaan tusschen de Leger-Colonels en de ViceAdmiralcn. H.H. Mo. plooiden het toen zoo, dat de Colonels in de
kajuit, de hoogste plaats aan tafel kregen, doch de Vice-Admiraleu
den krijgsraad zouden voorzitten (v. Aitzema IV, p. 379).
3) Resol. dd. 17 Maart 1665; v. Aitzema V, p. 425.
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Swinnas getuigt daaromtrent: y>wyl de meesten hoop der
»Nederlanders in 't aenklampen, daar zij boven andere
y>Landaarden in uitsteken, bestaat."
De Engelschen deden dan ook steeds hun best dit te
voorkomen.
(Wordt vervolgd).
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Medegedeeld in de winteravond-vergadering van
het Friesch genootschap van den 23 Maart 1893.
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Den 25 Juni 1835 werd Jacob Dirks aan de faoogeschool te Leiden bevorderd tot doctor in de beide rechten.
Ofschoon de jonge rechtsgeleerde zich in zijne geboortestad
Leeuwarden vestigde als advokaat, deed zijne dissertatie
Over de Veemgerichten aanstonds vermoeden, dat geschied- en oudheidkunde van hem meer hadden te hopen
dan de praktijk van het recht. Vooral munt- en penningkunde en de daarmede samenhangende geschiedkundige
onderzoekingen trokken hem aan. In zijne woonplaats
vond hij een paar mede-liefhebbers; maar 't ging dezen
niet veel beter dan den verzamelaars der rariteiten-kabinetten
van de vorige eeuw: verzamelen om het bezit, rangschikken
naar de penningwerken van Van Mieris en Van Loon,
zonder meer. Niet alzoo Jacob Dirks. Wat in zijne handen kwam, moest hem meer zeggen, zijne geschiedenis
openbaren, leven voor hem. In 1843 ving hij aan, Bijdragen tot de penningkunde van Friesland te geven in het
tijdschrift »De Vrije Fries", van het toen nog jeugdig
Friescb genootschap. Het Friesch genootschap voor geschied- , oudheid- en taalkunde, — aldus ongeveer vertelde
hij — beseffende hoezeer munten en gedenkpenningen tot
opheldering van geschiedenis en oudheden dienstbaar kunnen
zijn, heeft zich sedert eenigen tijd er op toegelegd om van
lieverlede eene verzameling van Friesche munten en gedenkpenningen aan te leggen, of, bij gebreke der munten
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zelf, hare afteekeningen te verzamelen. De munten, tot
aan het einde der zestiende eeuw in Friesland geslagen,
komen echter zoo zeldzaam voor, dat het langen tijd zal
kunnen duren, eer het genootschap zich in het bezit eener
volledige verzameling gesteld ziet. Het is dus ter bevordering van het doel, dat het genootschap zich heeft voorgesteld , van belang, de aandacht van penningkundigen en
van verzamelaars hierop te vestigen, ten einde hen op
deze wijze uit te noodigen, om van hetgeen zij zeldzaams
in dit opzicht mochten bezitten, mededeeling aan het genootschap te willen geven.
Hiervan uitgaande bood Dirks den penningkundigen
deze bijdragen aan. De eerste gold enkele muntjes uit de
elfde eeuw. Eenige daarvan waren in 1840 gevonden in
Denemarken, te zamen met keizerlijke munten, in Duitschland en te Deventer geslagen, en ook waren daarbij enkele
van den Utrechtschen bisschop Bernulphus (1027—1054).
Reeds vroeger waren op verschillende plaatsen dergelijke
muntjes voor den dag gekomen, en sedert het begin dezer
eeuw hadden zij aan menigen penningkundige veel hoofdbreken gekost. In de wetenschappelijke wereld waren zij
bekend als Bruno-muntjes, en nu eens waren zij toegeschreven aan Hendrik den Vogelaar, dan weder aan een
bisschop van Keulen, terwijl sommigen als muntplaats
hadden gedacht aan Brundusium in Italië. Dirks bracht
de zaak tot helderheid en toonde aan, dat deze munten
in Friesland en wel te Staveren en te Dokkum waren geslagen , en bij de slotsom zijner redeneering legde hij de
bewijsvoering daartoe in zijne bijdrage neder. Op gelijke
wijze deelde hij later mede wat hem bekend werd omtrent
de munten en penningen, in Friesland geslagen tot in den
aanvang der zestiende eeuw, en de onverdroten ijver met
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welken hij die mededeelingen volhield te geven, heeft
zeker niet weinig den snellen aanwas van het toen nieuw
aangelegde kabinet des genootschaps bevorderd.
Deze en soortgelijke onderzoekingen brachten Dirks tot het
vlijtig doorsnuffelen van de gedrukte bronnen voor de geschiedenis , niet alleen van de oude kronijken, maar ook van
latere min en meer uitvoerige werken, en toen reeds begon
hij met die duizenden aanteekeningen, gedurende zijn lang
leven gemaakt, die hem in betrekking tot munten en penningen van zooveel nut en gemak zijn geweest. Zeer natuurlijk
schijnt het ons thans dat, toen het Provinciaal Utrechtsen
genootschap voor kunsten en wetenschappen eene prijsvraag
uitschreef over een geschiedkundig onderzoek naar den
koophandel der Friezen van de vroegste tijden tot aan den
dood van Karel den Groote, Dirks zich aangetrokken gevoelde , om die vraag te beantwoorden. Zijn arbeid werd
in 1846 met goud bekroond. Reeds had dr. J. van Bolhuis
in het eerste deel van Nijhoff's (nu Fruin's) Bijdragen tot
de vaderlandsche geschiedenis, door zijne Proeve over dien
koophandel in de negende eeuw, de aandacht gevestigd op
het onderwerp. De arbeid van Dirks was meer omvattend.
In een inleidend hoofdstuk gaf hij een overzicht van de
weinige berichten omtrent den handel en de scheepvaart in
het noordwesten van Europa vóór de komst der Romeinen,
terwijl hij breeder den koophandel der Friezen tijdens het
verblijf der Romeinen hier te lande, dus tot aan het midden
der derde eeuw, behandelde; daarna dien tijdens het verbond der Friezen met de Franken, gedurende meer dan
twee eeuwen, tot na de helft der vijfde eeuw, en eindelijk
gedurende den tijd, na de losmaking van het Frankische
verbond, tot aan den dood van Karel den Groote in 814.
Hij greep de gelegenheid aan, niet alleen om mede te

Wumkes.nl

424

IETS OVER

deelen wat hij gevonden had omtrent de voorwerpen van
handel, omtrent handelsplaatsen en handelswegen, maar
ook over scheepsbouw en scheepvaart, over handelsrichting ,
over tollen en munten het zijne te zeggen. Nieuw licht
moge door dien arbeid niet zijn opgegaan over de geschiedenis, verrassende ontdekkingen niet gedaan, toch deed
Dirks een nuttig werk. Aan archiefstudie werd in die
dagen niet gedacht als thans: archieven waren niet of
noode toegankelijk. Wat in die van het buitenland belangrijks mocht schuilen voor de geschiedenis van ons
land, hoe weinigen bekommerden zich daarover. Het gezag der kroniekschrijvers stond toen vrij wat hooger dan
in onze dagen. Andere inzichten dus, andere eischen dan
thans, en ook een geheel andere arbeid. Noch de openbare
bibliotheken boden een materiaal aan als de huidige; noch
do bibliografie hulpmiddelen als nu; 't was dus reeds een
zeer te waardeeren arbeid, de gedrukte bronnen zooveel
mogelijk op te sporen en onderling te vergelijken; en veilig
mag men aannemen dat Dirks al wat in ons vaderland
daaromtrent was gedrukt, heeft bijeengelezen, terwijl hij
bovendien eene bibliotheek van wel veertig" buitenlandsche,
meest Duitsehe, maar ook Deensche, Fransche, Belgische
en Engelsciie geschiedschrijvers heeft geraadpleegd. — Het
boek van mr. Dirks is wel eens een mozaiek-arbeid genoemd,
en hij was de eerste om zulks toe te geven, doch met de
opmerking , dat al do deeltjes, waaruit een dergelijk werk
bestaat, toch te zamen oene vrij juiste voorstelling kunnen
geven van tiet beeld, dat de bewerker heeft willen vormen.
Het boek trok de aandacht, ook van de handelskringen
in Friesland. Harlingen noemde den naam van Dirks als
kandidaat voor het lidmaatschap der Tweede kamer, en
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aanstonds werd hij gekozen. Ofschoon in het staatkundig
evenmin als in het godsdienstig leven behoorende tot de
vurige liberalen, sloot hij zich aanvankelijk aan bij Thorbecke — dat kon ook haast niet anders — , maar tot de
leden die zich op den voorgrond drongen heeft hij nooit
behoord, daarentegen wel tot de meest werkzame. Zijn
lust tot verzamelen en rangschikken openbaarde zich ook
in dezen. Hij begon aanstonds al de gedrukte stukken, die
aan de leden der Kamer worden toegezonden — hun aantal
was toen reeds legio — het zoogenaamde archief der Kamer,
te ordenen en te bergen in afzonderlijke portefeuilles, alles
gerangschikt naar de hoofdstukken der begrooting, ze hier
en daar te voorzien van aanteekeningen en andere bescheiden , gevoerde briefwisseling in en buiten de Kamer er bij te
voegen, en hij heeft dit vol gehouden gedurende zijne lange
parlementaire loopbaan. Dit welgeordende archief steunde
een op het onthouden van kleine bijzonderheden gescherpt
geheugen en maakte Dirks tot een zeer gewaardeerd lid
in de afdeelingen der Kamer, want men vond hem altoos
bekwaam en bereid tot het geven van inlichtingen omtrent
de geschiedenis eener zaak.
Dirks was steeds zeer ingenomen met de op hem gevallen keus tot afgevaardigde. In die dagen was het leven
van een kamerlid uit de afgelegen provincie-steden geheel
anders dan thans. En tot zulke steden behoorde Leeuwarden, dat in den zomer een volle dagreis, in den winter
veel verder van den Haag verwijderd lag. De afgevaardigde kon dus gedurende den zittingtijd zelden naar zijne
woonplaats terugkeeren. Evenveel, soms meer leefde hij
in de hofstad, dan in zijn eigenlijk tehuis; hij vormde daar
dus een kring van nieuwe kennissen en knoopte er nieuwe
betrekkingen aan. De werkzame geest van Dirks, zijn
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lust tot nasporen, vonden beter bevrediging in den Haag
dan in Leeuwarden, dat toch niet veel meer was dan een
afgelegen landstad. Dirks verkeerde in zijne geboorteplaats
wel in alle kringen, maar, g-esproten uit den deftigen
burgerstand, telde hij in zijne omgeving natuurlijk velen,
die geen open oog konden hebben voor de zaken in welke
hij had leeren belangstellen. Gezellig van aard en zeer
genegen om aan het woord te zijn, mocht hij gaarne kunnen uitwijden over het leven in de hofstad, bevrediging
kon hem zulks op den duur niet geven. In de tegenwoordige dagen van snel en gemakkelijk verkeer en de daardoor
ontstane beweeglijkheid zal men zich misschien verbazen,
dat er, veertig jaren geleden, onder de beschaafde, geletterde lieden, mannen gevonden werden, die, een werkzaam
aandeel nemende in het bevorderen van maatschappelijke
en staatkundige belangen, het eindpunt van verre verwijdering uit hunne woonplaats vonden in een tocht van
Leeuwarden naar Groningen of omgekeerd, en nauwelijks
was het toen dertig jaren geleden, dat de beschreven vaderen van Friesland's hoofdstad vergaderden in de raadzaal,
op vaste zetels geschaard langs de wanden, met geen andere schrijftafel voor zich dan de opgeheven knie, juist als
te Frankfort tijdens de jongelingsjaren van Goethe,
Dirks was niet een man om te dingen naar volksgunst,
maar wanneer het naar de verkiezingen liep, kon men
toch bemerken hoezeer het kamerlidmaatschap hem ter
harte ging. Steeds had hij vele vrienden in het distrikt,
doch het vuriger liberaal element onder het opkomend
geslacht schonk hem hoe langer zoo minder bijval. Toch
werd hij nog steeds herkozen, maar telkens met eene
kleiner meerderheid. Toen hij het partijverband met Thorbecke had opgegeven, waren de dagen van zijn parlemen-
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tair leven geteld, en na de bekende kamerontbinding onder
het ministerie Heemskerk in 1866, kwam eenanderenaam
uit de stembus.
Indien mr. Dirks toen lid was geworden van de Rekenkamer , waarvoor hij kandidaat is geweest, dan was hij
Hagenaar geworden, maar teruggekeerd in het gewone
leven, heeft hij zich voorgoed te Leeuwarden gevestigd en
is Fries en Leeuwarder gebleven; toen kon hij zich weder
meer bemoeien met het tichelwerk of de steenbakkerij, na
den dood zijns vaders door hem gedreven en waarvan het
bestuur en beheer gedurende het kamerlidmaatschap waren
behandeld door zijne kloeke huisvrouw Meintje Bolman,
evenals hij uit den flinken burgerstand gesproten. Tichelen
behoort, met enkele andere bedrijven, zooals kalkbranden,
zeep- of zoutzieden, van ouds in Friesland tot die, welke
een gestudeerd man, advokaat of dokter, kan uitoefenen,
zonder zich te compromitteeren in de oogen van hen, die
neerzien op den koopman en nijvere, 't zij dan met of zonder »open" huis. — De beslommeringen van het bedrijf trokken Dirks niet aan; hij was evenmin van het hout, waaruit
hervormers worden gehakt. Toch zou hij met een rustigen
gang van zaken waarschijnlijk nog langen tijd de steenbakkerij hebben aangehouden, maar de roerige dagen van
werkstaking en veranderde regeling der loonen braken aan ,
en in diezelfde dagen stierf zijn oude tasker, die jarenlang
als meesterknecht de bemiddelaar tusschen patroon en werkman was geweest; toen verkocht Dirks zijne zaak, om zich
voortaan hoofdzakelijk te wijden aan zijne lief hebberij-studiën.
Het gedurig heen en weer trekken naar den Haag zoovele jaren aaneen, had aan Dirks de gelegenheid verschaft,
vele betrekkingen aan te knoopen, en door zijne hulp vaar-
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digheid verstond hij uitnemend de kunst, zijne vrienden te
dienen en door hen te worden gediend. Langzamerhand
kende hij vele penningkundigen en verzamelaars persoonlijk ;
met de meesten, zoo niet met allen in het vaderland en
met verschillende er buiten, onderhield hij briefwisseling.
Eeeds meer dan twintig jaren lang was hij gewoon geweest
in tijdschriften, genootschapswerken of jaarboekjes mededeeling te doen van wat bij de penningkundige onderzoekingen zijne aandacht had getrokken op dat gebied en op
dat van vaderlandsche en vooral van Friesche geschiedenis,
zoodra dit voor zijn geestesoog eene gestalte had aangenomen. Zoo gaf hij kleinere en grootere tafereeltjes van
een bieroproer te Leeuwarden in 1487; de Friezen voor
Aken in 1248; de tochten der Friezen onder Karel den
Groote in 789 en 791 ; Leuven in 1542 door Maarten
van Rossum berend; hoe een Fries om de hand van koningin Elisabeth vrijt; de uitgewekenen uit Nederland naar
Frankrijk, 1789—1795, en steeds wist hij voor die tafereelen een behaaglijken vorm te kiezen. Een meer op zich
zelf staande arbeid was de studie: )>Geschiedkundig onderzoek aangaande het verblijf der heidens of Egyptiërs in
de Noord-Nederlanden", in 1858 gegeven en door het
Utrechtsen genootschap met zilver bekroond. Dirks begroette
de uitgave van den »Navorscher" met vreugde en een getrouw medewerker werd hij. Sedert 1858 was hij niet
minder ijverig werkzaam in de Belgische »Revue numismatique", en hij had er den slag van, telkens en telkens
opnieuw, door korter of langer opstellen, losse vragen en
mededeelingen of ernstiger studies, de aandacht gaande te
houden en de belangstelling te doen blijven voor wat hem
tijdelijk of op den duur bezighield. Reeds in 1844 had
hij de Brieven over Friesland van den geleerden B. G.
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Niebuhr vertaald en later volgden de Aanteekeningen van
den Prankforter burgemeester von Uffenbach, gemaakt op
eene reis door Friesland en de overige Nederlanden in
1710, terwijl hij in 1865 enkele bladen uit zijn eigen reisboek, vooral in verband met de Zweedsch-Friesche sage in
het Haslithal, te lezen gaf. Met zijn vriend en tijdgenoot
mr. J. C. G. Boot, den ge vierden rector van het Leeuwarder
gymnasium, den lateren hoogleeraar te Amsterdam, bezocht
hij meer dan eens Italië, en die twee deden iets meer dan
te reizen als toeristen. Toon hij mede benoemd was in de
commissie der Koninklijke akademie van wetenschappen tot
het samenstellen van het vervolg op Yan Loon's Penningkunde , nam Dirks een groot deel der briefwisseling en der
bewerking op zich. Hij werd lid van verschillende geleerde
genootschappen in het binnen- en buitenland, en zoo vormde
hij zich langzamerhand tot den gezelligen, levendigen congresman , die zich even gemakkelijk bewoog in de zuidelijker streken als in de Skandinavische rijken, en 't zij hij
naar eene vergadering van penningliefhebbers toog of naar
een oudheidkundig congres, steeds nieuwe kennissen maakte
en met winst voor zijne studiën vandaar terugkeerde, ook
omdat hij zorg droeg dat de taal van het land waar hij
kwam, geen hinderpaal was voor de wisseling van gedachten.
Sedert 1852 was Dîrks voorzitter van liet Frîesch genootschap en gedurende veertig jaren is hij dit gebleven.
Provinciale genootschappen, van aard als dit, plegen, vooral
in eenigszins afgelegen streken, wel eens tijden te beleven
dat zij wat gaan lijden aan bewierooking van den eigen
kring. Tijdens de leiding van Dirks is liet genootschap
aan dat euvel ontgroeid, wellicht ook doordat hij bij herhaling wees op wat nog te doen stond, zoo eindeloos veel
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tegenover wat reeds gedaan was. Hij droeg het genootschap
op het hart en weinigen hebben zich zooals hij verheugd
over den nieuwen gang, die in het genootschap is gevaren
sedert de tentoonstelling van oudheden in 1877, die een
succes heeft gehad, zoo schitterend, dat zij den grondslag
heeft gelegd tot het belangrijke museum, in hoofdzaak
voor Friesche land- en volkenkunde, maar ook voor nieuwe
en oude kunst.
Door dit alles was Dirks van lieverlede de bekende
persoonlijkheid geworden, tot wie allen kwamen, die als
geleerden of met een wetenschappelijk doel Friesland be*zochten. Mannen als Pigorinï en De Amicis legden bij hem
aan en Dirks ontveinsde niet, dat hem dit streelde. Toen
Pigorini de Friesehe terpen bezocht en meende overeenkomst
te hebben gevonden tusschen deze terpen en de vroegere
paalwoningen in Noord-Italië, werd daardoor de theorie over
de vorming en oorspronkelijke bewoning dier terpen, tot
nu door de vaderlandsche geleerden verkondigd, omvergeworpen. Dirks schroomde niet, het nieuwe denkbeeld
vertaald onder de aandacht der Nederlandsche oudheidkundigen te brengen. Hoe vermakelijk wist Dirks ook te
vertellen over het bezoek van De Amicis! Deze was één
verbazing en bewondering over het hoofdtooisel der Friesehe
vrouw, het gouden oorijzer met de kanten muts. Hij reikhalsde , er wat meer van te zien dan dit mogelijk is op
de straat of in een goudsmidswinkel; hij vraagt raad aan
Dirks: deze laat eene zijner knappe dienstmaagden binnenkomen ; het geval wordt haar verklaard; zij stribbelt tegen,
maar er wordt eene overeenkomst gesloten, zoodat De
Amicis onder leiding van mevrouw Dirks het tooisel in al
zijne onderdeelen zal mogen waarnemen. De levendige
Italiaan heeft soms moeite de handen thuis te houden.
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maar dit is eene van de artikelen der overeenkomst. De
oolijke meid is blijde als zij ten laatste uit haren ietwat
benepen toestand wordt bevrijd en De Amicis is dankbaar,
dat hij de studie heeft mogen maken onder zoo kostelijke
leiding en op een »prachtig, levend exemplaar".
Wie niet bekend is met de genietingen, die het aanleggen van eene verzameling, van wat ook, aanbiedt, en
ook hij, die niet heeft geleerd eenig hart te hebben voor
munten en penningen, heeft ooit met genoegen een penningkabinet bezien ? Die eindelooze, eentoonige reeksen bakjes, ieder met één muntstuk of penning er in, ieder met
een nummer of een kort bijschrift voorzien, alles weggesloten onder glas, dat hoogstens de gelegenheid biedt een
portret of een wapenschild te aanschouwen, op goud, zilver of onedel metaal afgeslagen, laten dezulken in den regel
volkomen koud. Maar verzamelaars, zij het ook slechts van
postzegels, zullen toch iets kunnen gevoelen van de zorg, de
moeite, de opoffering, die noodig zijn geweest om een kabinet zoover te brengen. Welk een genot om een fraai exemplaar van een zeldzamen postzegel machtig te worden, 't zij
door een gelukkig toeval, 't zij tegen hoogen prijs, of misschien
in ruil voor een aantal anderen, aan welken ook het hart
wel hing, maar die voor 't oogenblik althans niet opwogen
tegen dien éénen vurig begeerden! Vult deze wellicht eene
serie aan, hoe ontvangt die geheele serie dan plotseling
een gansch ander karakter; met een ongekend welgevallen
wordt thans alles begroet. Iets soortgelijks kan ook omgaan in het gemoed van den penningkundige, bij het zien
van een goed geordend kabinet. Hij monstert alles; hij
treft oude bekenden aan; in de gedachte vergelijkt hij
met wat hij zelf bezit of elders zag: een minder fraai,
28
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een fraaier bewaard voorwerp dan hij vroeger ontmoette,
eene meer volledige reeks van enkele soorten dan hij nog
aanschouwde, en wat hem nog meer treft: aan voorwerpen, die hij niet wist te rangschikken, ziet hij hier eene
bepaalde plaats aangewezen, enkele die hij meende te kennen, hier anders benoemd. Ia zulke gevallen klimt de
belangstelling, het oordeel verscherpt, instemming of tegenspraak wordt gewekt, de geest wordt vaardig, de muntverzameling ontvangt leven. Dit laatste heeft de muntverzamelaar in elk geval voor boven hem die postzegels vergadert, dat daarbij nog steeds een eindeloos aantal vragen
blijft op te lossen. Het postzegel-album geeft nauwkeurig
aan wat men moet hebben, om volledig te zijn; het vullen
is dus voornamelijk eene zaak van aanhouden en van geld.
Maar wat het album is voor de postzegels: de volledige
lijst, de catalogus, deze moet voor vele soorten van munten en penningen nog worden gemaakt, ten minste aangevuld ; daar zijn honderde vragen bij even zoovele gapingen , die getuigen van den nog onvolkomen staat der
wetenschap. Als de penningkunde eens zoover mocht gekomen zijn als thans de kennis der postzegels, zou het uit
zijn met den echten penningkundige. Maar vooralsnog
breekt die dag niet aan: telkens doemen nieuwe vragen
op, want telkens komt men aandragen met nieuw materiaal,
dat vroegere beweringen omverwerpt of bevestigt; bij het
omwoelen van den grond in het oude Europa komen gedurig munten voor den dag. Vroeger gingen dergelijke
vondsten meest naar den smeltkroes, maar door de aanhoudende zorg van mannen als Dirks en zijne studiegenooten
worden zij nu bijna altijd aangeboden aan museums of liefhebbers , en dikmaals is de gevonden waarde aan metaal
gering, maar de winst voor de wetenschap groot.
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In 1863 werd te Terwispel een aantal muntjes opgegraven; in 1866 te Franeker wederom eene verzameling,
twee jaren later te Hallum eene nog grootere partij. Voor
een groot deel droegen de muntjes van deze verschillende
vondsten een soortgehjken stempelslag als die, welke een
menschen-leeftijd vroeger in de nabijheid van Bolsward aan
den dag waren gekomen en nog vroeger in Domburg en te
Duurstede. Van laatstgenoemde vondsten was indertijd iets
afgebeeld door Rethaan Macaré , en later ook door prof. Van
der Chijs. In Frankrijk en Engeland waren er voor en na
ook velen van deze soort aan het licht gekomen: Leieweid
te Parijs had in 1835 reeds een zeven-of achttal afgebeeld;
ook in een Brusselsen werk was er de aandacht op gevestigd, en Ruding te Londen had in 1840 zelfs een zeventigtal in prent gebracht; maar hij verklaarde, dat over de
geschiedenis van volk en van munt een ondoordringbare
sluier bleef hangen. Tot zelfs de beste pennmgkundigen
behandelden daarom deze onaanzienlijke muntjes zeer stiefmoederlijk. Alleen was men het eens, dat zij behoorden
tot de oudste der Angelsaksen. Voor zoover herkenbaar
(want vele waren niet alleen ruw bewerkt, maar ook afgesleten of verweerd), vertoonden zij op zeer weinige na
geen koningskop, geen om- of opschrift, geen jaartal;
zij waren in alle beteekenissen van het woord »stomme"
munten; men was het zelfs oneens wat met de afbeeldingen er op kon zijn bedoeld. Toen kwamen de vondsten
in Friesland, in groote getallen bijeen, tweehonderd vijftig
en vierhonderd stuks, voor een deel in prachtige exemplaren , en wat de waarde voor het onderzoek zeer verhoogde,
de munten geraakten niet verspreid. Mr. Dirks was de
aangewezen man om die nader te onderzoeken. Zij konden,
naar haar prent, verdeeld worden in vier hoofdgroepen:

Wumkes.nl

434

IETS OVEK

enkele met een koningsbeeld; maar de overige of met eene
figuur, in hoofdzaak gevormd door een halven cirkel, aan
den buitenrand waarvan even dikke, regelmatig schuine
strepen, en aan de binnenzijde twee of meer rechtopstaande
bouten of staven; ôf met eene [figuur, die min of meer
duidelijk herinnert aan een menschelijk aangezicht van voren
gezien; de laatste soort met de afbeelding van het zoogenaamde zegel van David en Salomo, d. i. twee driehoeken,
omgekeerd over elkaar gelegd, met een cirkel-oog in het
midden.
Nu is de eerste vraag: wat wordt afgebeeld op die
muntjes? Om een antwoord te kunnen geven moet eerst
de geschiedenis worden nagespoord. Aan de hand vooral
van de Engelsohe geschiedvorschers en oudheidkundigen
uit de laatste vijftig jaren, heeft Dirks een beeld ontworpen van wat het tegenwoordig Engeland was tot in het
begin der zevende eeuw. Het is gebleken, dat reeds vóór
de komst der Romeinen een levendige gemeenschap bestond
tusschen de wederzijdsehe kusten der Noordzee, vooral in
het nauwe gedeelte, dat nu het Kanaal heet. De Romeinen
vonden op de eilanden de Britten, waarschijnlijk een Cymbrische stam, die door ons land en door België daarheen
was getrokken en op enkele kustplaatsen van het vaste
land zich had genesteld, om veerplaatsen en steunpunten
te behouden. Het is bekend, dat de Romeinen in het jaar
55 vóór onze jaartelling tot daarheen doorgedrongen en er
gebleven zijn tot -410 na Chr. Doch niet ongestoord. Op
het einde der tweede eeuw komt er een nieuwe volksstam,
de Sassen, die tot nu toe heeft gewoond aan de monden
van de Elve en de omgelegen eilanden, zeeschuimers uit
lust en uit nood, mannen van Kort Jan (den saex), een
groot mes, dat ieder in een houten of lederen soheede in
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den broekzak draagt. Opgestuwd door de stammen uit het
oosten, en gedrongen naar zee, trekken zij naar de overzijde. Gaat het hoofd van een clan — d. i. zijn huisgenooten en onderhebbenden of cliënten — zeewaarts, niet
alleen om te rooven, doch om zich elders te vestigen, dan
neemt hij iets mede van zijne te verlaten woning, bij
voorkeur den dorpel zijner deur: de kust genaderd, werpt
hij dien bij vloed in zee, en landt waar zijn geheiligd
stuk hout aandrijft. — De stroom dezer Sassen bleef aanhouden zoo sterk, dat niet alleen vestigingen kwamen op
het Britsche eiland, maar ook op de Gallische kust (het
latere Normandije en Artois) welke streek zelfs een tijdlang
het Sassische strand heeft geheeten. In 410 verlaten de
Romeinen de Britsche eilanden; de Pieten en Schotten doen
van uit het noorden invallen; in 428 dagen een aantal
Jutten op, die een eilandje in de Tïieems bezetten en
daarmee den handel goeddeels beheerschen; zij bevolken
het tegenwoordige landschap Kent. Inmiddels was een
derde volk komen aanzetten, de Anglen, een stam der
Sassen, men weet niet recht vanwaar gekomen, en zoo
met alles en allen verhuisd, dat op het vasteland de herinnering zelfs aan den naam nagenoeg volkomen is te loor
gegaan. Maar zoo krachtig was deze stam dat Britannia
sedert tot Engeland is verdoöpt. Tegelijkertijd stuwen de
Franken de bewoners van het Sassische strand naar de
overzijde van het Kanaal. De woelige maatschappij aldaar,
uit zoo verschillende grondstoffen samengesteld, dringt de
oudste bewoners naar de uiterste hoeken in het westen en
beslaat nagenoeg geheel Engeland, zoodat men daar in 586
acht koninkrijkjes aantreft, die elkaar geen rust laten, daar
allen om den voorrang dingen. Zoo waren van 617—633
de vier Sassische rijkjes onder één hoofd, en heerschte
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Oswald van Northumbria in 642 als alleenheerscher of
Bretwalda over de vier domineerende natiën: Anglen, Britten, Schotten en Pieten, terwijl tusschen 800—831 Engeland één rijk vormde onder Egbert. Het christendom,
door de Romeinen op de eilanden gebracht, was later verstikt, en herleefde eerst door zendelingen sedert 596.
Eene eeuw later was Engeland gekerstend.
Dit zijn in hoofdtrekken de gegevens, door mr. Dirks in
zijn tafereel verwerkt, en hij gaf dit zóó dat men gaarne
blijft luisteren naar wat hij omtrent die opgedolven muntjes
zelf mededeelt. Reeds vroeger was er vermoed, dat de
afbeeldingen daarop, in verband zouden staan met de munten der Romeinen; het volk toch, zoolang het niet lezen
kan, verlangt eene munt die het kent, en vier eeuwen
lang waren Romeinsche munten in die streken gangbaar
geweest. De onverklaarde figuur met den halven cirkel
en de schuine strepen had men gewend en gekeerd en
eindelijk was men haar gaan vergelijken met de Romeinsche
galei met roeiers. Maar het groot aantal dier gelijksoortige
voorwerpjes, in Friesland gevonden, en die onderling alle
min of meer verschilden, en waarvan het geluk wilde dat
vele scherp geteekend zijn bewaard: dat groot aantal
muntjes werd nauwlettend bezien door Dirks en toen hij
alles oordeelkundig had gerangschikt bleek het, dat die nog
onverklaarde figuur eene zeer ruwe nabootsing is van de
bekende Romeinsche wolvin, die Romulus en Remus zoogt;
de halve cirkel is de rug, de schuine strepen zijn de
haren van het dier, de twee bouten zijn de zogende tweelingen. Deze afbeelding is de eenvoudigste vorm der nabootsing ; sommige muntjes vertoonen daarenboven nog een
parelrand, die de tepelreeks der woîvin verbeeldt; op enkele
andere zijn de melkdroppels der zogende door stippels
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aangewezen. Waar drie of meer bouten of rechtopstaande
stokken zijn aangebracht, wordt het bewijs geleverd, dat
de beteekenis der figuur hoe langer zoo minder werd begrepen ; daaraan is het ook toe te schrijven, dat het oog
der wolvin eindelijk losraakt en zelfstandig wordt; dat een
latere stempelsnijder eene kleine wijziging maakt in eene
samenvloeiing van lijnen, waardoor de figuur onwillekeurig
iets aan een vogel doet denken, welke opvatting, misschien
wel onder den invloed der versieringskunst bij de Gothen,
nader wordt uitgewerkt, zoodat die figuur werkelijk ontaardt in eene vogelgedaante, totdat, bij een meer volkomen
stempelkunst en onder den invloed van hooger beschaving,
plotseling de wolvin met de tweelingen weder zuiver geteekend voor den dag komt. Een merkwaardig voorbeeld,
zooals Dirks opmerkt, van langzaam verloopen, van vervormen , ontaarden en herstellen van één type op één
enkele muntsoort. — De keerzijde van deze munten heeft
eveneens raadselen gegeven. Daar is een vierkant met
even geheimzinnige figuren, dikwerf ook met kruisen; de
een verklaarde: dat moet het kasteel zijn van Hengist en
Horsa; neen, zeide een ander: dat is het altaar, met het
kruis als christelijk symbool; de munten zijn dus uit het
tijdperk, nà de kerstening van Engeland. Maar met de
muntjes, in Friesland gevonden, toont Dirks aan, dat die
keerzijde de afbeelding geeft van den Romeinsehen standaard , terwijl het korte kruis niet is het symbool van het
christendom, maar van wereldlijke macht. Die munten
zijn werkelijk de oudste der Angelsassen; zij behooren
tot den tijd voorafgaande aan de invoering van het christendom, het zijn sceatta's en behooren tot het Romeinscfa.Sassische munttype.
De muntjes met het menschelijk gelaat van voren, wer-
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den even oordeelkundig in reeksen gegroepeerd, en dit
deed zien dat zij allen, hoewel soms moeilijk herkenbaar,
de uitbeelding dragen van het Wodans-hoofd. De keerzijde
vertoont een monster, een draak, zooals de zeeroovers, om
schrik aan te jagen, aan den voorsteven van hunne schepen
hadden; dit zijn sceatta's der Anglen, naar het GriekschGallisch-Angelsche type, en die Anglen, in het noorden
van Engeland en het zuiden van Schotland levende, schijnen
dus het sterkst te hebben vastgehouden aan voorvaderlijk
geloof en zeden.
De muntjes met den koningskop zijn sceatta's van wat
lateren tijd, toen de verschillende rijkjes gedeeltelijk waren
samengesmolten; zij leveren de munten met het dus genoemde Bretwalda-type.
Toen die rijke schat van in Friesland gevonden munten
aldus nauwkeurig was bepaald, drongen zich nieuwe vragen
op, b.v. deze: hoe en door wie kwamen die munten in
Friesland? wanneer zijn zij daar begraven?
Door den handel zijn zij in Friesland gekomen. Uit de
vindplaatsen, uit de wijs op welke zij bewaard zijn, hier
in een kistje, elders in een klomp zoogenoemde bonkaarde,
die gevormd is door een vergaan dierlijk lichaam, maakt
Dirks op, dat de eene vondst afkomstig is van iemand,
die met het noorden van Engeland handel dreef, hetzij
dan in vee of in slaven; kwam deze vandaar, dan heeft
hij de eenige daar gangbare munt medegenomen; kwam
hij uit het oosten, dan heeft hij de munt bij de Anglen
laten slaan, om gangbare specie te hebben in het hem
vreemde land. De een heeft, om de onrust der tijden
wellicht, zijn schat begraven, en is gesneuveld, gevangen
weggevoerd of gestorven eer hij dien heeft kunnen ontgraven ; een ander is met zijn geld verzonken in de moeras,
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of als schipbreukeling onberoofd aangespoeld en onder het
zand gewoeld. De vondst van Terwispel, aldus toont Dirks
aan, moet vóór 734 verloren zijn. Uit wat in de Hallumer
en Franeker vondsten aan verschillende muntsoorten bijeen
lag, meent hij te mogen opmaken, dat die plaatsen niet
alleen met Engeland, maar ook met het zuidoosten van het
tegenwoordige België handelsbetrekking onderhielden, omdat
de daarbij gevonden munten, die het zoogenaamde zegel
van David en Salomo dragen, Frankische saigas zijn, vóór
732 geslagen door Pepijn van Herstal. En daar die munten van Pepijn nooit dan op het vasteland zijn gevonden,
schijnen zij aan de overzijde niet gangbaar te zijn geweest,
terwijl de sceattas dat waren in alle kustlanden der Noordzee.
Naast de reeds genoemde vragen rezen er andere: over
het gewicht der muntjes, want in die tijden was de munt
ook in dit opzicht nog niet zoo zorgvuldig bewerkt als
thans, waarom het gold werd toegewogen (Dirks herinnert
aan de bekende uitdrukkingen pond vlaamsch en pond
sterling), over de muntplaatsen, over de muntmeesters en
meer van soortgelijken aard; zij erlangden wel niet allen
een volledig antwoord, doch zij werden steeds met vernuft
toegelicht, zoodat door het nauwkeurig onderzoek van Dirks
weder een klein slipje is opgeheven van de zware gordijn,
die nog hangt voor het leven dier oude volksstammen; en
met alle recht mocht hij bij dezen arbeid wijzen op de
woorden van den Engelschen oudheidkundige Th. Wright,
die verklaarde, dat de studie der oudheid in lange niet zoo
dor en zoo nutteloos is, als vele menschen zich dit wel
gelieven voor te stellen.
Dirks schreef deze verhandeling in het Fransch en plaatste
haar in de Belgische Revue numismatique, want het onderwerp was van internationaal belang; maar ten behoeve van
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den Nederlandsehen onderzoeker gaf hij er een breed overzicht van in »De Vrije Fries", het tijdschrift van het
Friesch genootschap.
In November 1874 vestigde Dirks in de afdeeling Letterkunde van de Koninklijke akademie van wetenschappen
de aandacht op de gapingen, die er nog waren in de
geschiedenis der penningen van ons vaderland, Eene geschiedenis van het muntwezen in de Vereenigde Nederlanden
tusschen de jaren 1576 en 1813 ontbrak. Alleen Gelderland was door W. J. de-Voogt bewerkt. Het Provinciaal
Utrechtsen genootschap had zich nog slechts bezig gehouden
met het verzamelen van bouwstoffen. Van de duizenden
legpenningen is slechts een deel in de werken van Van
Mieris en Van Loon opgenomen, en slechts ten deele zijn
die aangevuld door den arbeid van Dugniolle te Brussel,
waarin bijna vijfdehalfduizend zijn beschreven, Ook de
Nederlandsche penningen, of stukken metaal tot Nederland
betrekkelijk, die noch bij Van Mieris of Van Loon, noch
in de vervolgen daarvan zijn opgenomen, wachtten nog op
eene beschrijving, terwijl bij vele penningen van Van
Mieris en Van Loon de namen der stempelsnijders ontbreken.
Geen klein programma van werkzaamheden, als al die
gapingen zouden worden gevuld! Dirks begreep zeer wel
dat na eene enkele opsomming in eene vergadering der
Akademie men niet zou overgaan tot de uitvoering. Daarom
heeft hij zich aangegord om in een «Repertorium" op te
nemen de overgeslagen strikt geschiedkundige penningen
op personen die eene openbare betrekking bekleedden; en
ook die op bijzondere personen, bij feesten of gedenkdagen,
zijn geslagen of gegraveerd. Door de eersten wordt de
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geschiedenis, door de laatsten de geslachtrekenkunde gebaat.
Verbeteringen op vroegere schrijvers, aanteekeningen over
stempelsnijders, zouden er eene plaats erlangen. Dirks begon
met dezen arbeid brokswijs in den Navorscher te plaatsen;
van 1879 tot 1890 gaf hij maandelijks eene mededeeling ,
telkens zeven of acht bladzijden druks; daardoor bleef hij
jaren aaneen steeds de aandacht van alle snuffelaars in den
lande vestigen op penningen, en 't is een middel geworden
om, al voortarbeidende, door belangstellende bezitters in
de gelegenheid te worden gesteld, menigen penning te zien ,
die hem nog nooit onder de oogen was gekomen. Dirks putte
zijne aanteekeningen uit allerlei bron: uit tijdschriften en
jaarboekjes, maar vooral uit catalogussen van penningkabinetten en uit die van tentoonstellingen en verkoopingen,
en hij deelde trouw zijne bron mede, zoodat het nazien
mogelijk wordt en de betrouwbaarheid der mededeeling kan
worden gewogen, De droge opsomming van verbeteringen
en aanvullingen op de vroegere schrijvers verlevendigt hij
bijwijlen door de omschrijving van vermakelijkheden als b.v.
van twintig spotpenningen, zooals Van Mieris er vier had
afgebeeld, en die dit eigenaardige hebben dat zij, 't zij op
de gewone wijs of omgekeerd beschouwd, telkens een hoofd
en dus vier op een stuk te zien geven, terwijl deze aan
elkaar gehechte hoofden in waardigheid, stand en karakter de
sterkste tegenstellingen te zien geven, als b.v. dat van den
paus en van den duivel, van een kardinaal en van een zotskap.
Ook verzuimde Dirks blijkbaar niet, om bij deze gelegenheid
nog eens van allerlei op nieuw goed te bezien, zooals o.a.
de veertien penningen op Granvelle, bij Van Mieris en Van
Loon beschreven; de zestien penningen op Viglius van
Aytta, van welken hij mededeelt, dat zij waarschijnlijk
allen op kosten of met geldelijke ondersteuning van Viglius
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zijn geslagen; ook de penningen op Alva en de geuzenen anti-geuzenpenningen, en, om niet meer te noemen,
het groot aantal —• ongeveer een honderdtal — die in
verband staan met den vrede van Munster.
De mededeelingen in den »Navorscher" werden gestaakt
toen het einde der aanteekeningen op Van Mieris en Van
Loon was bereikt. Dirks had de helft zijner aanteekeningen
gebruikt, maar zijn leeftijd bracht mede om te bedenken
dat de tijd arendswieken heeft. De rest dier duizenden
aanteekeningen liet hij voor zijne vrienden drukken in twee
gr. 8° deelen, en de voltooiing van den druk heeft hij nog
mogen beleven.
Tweemaal is Dirks voor zijn penningkundigen arbeid met
goud bekroond door Teyler's tweede genootschap. De laatste
maal voor eene beschrijving der Nederlandsche of op Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen tusschen
November 1813 en November 1863. Dit boek verscheen
in 1889; het is eene naar den tijd geordende lijst, beschreven en toegelicht als in de Vervolgen op Van Loon was
geschied, een catalogus dus, eenigszins beredeneerd, door
bij enkele penningen de letterkunde, die betrekking heeft
op het behandelde onderwerp, mede te deelen. Dit is
eene wijze van doen, wel meer bij boeken over penningkunde gevolgd, waarschijnlijk om te hulp te komen aan
de kennis van sommige verzamelaars, die op deze wijs
eenig inzicht kunnen verkrijgen in het bijzondere belang
van dezen of genen penning, eene kennis van welke men
onderstelt, dat zij niet door eigen onderzoek zal doordringen
tot eiken verzamelaar; zoo wordt er bij een penning op
Bilderdijk anecdotisch iets medegedeeld over Bilderdijk en
zijne politieke houding; maar of het daartoe nu noodig is
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geweest, bij de penningen op de verschillende feiten uit
den Belgischen opstand en den tiendaagschen veldtocht
niet alleen de werken der historieschrijvers te noemen,
maar zelfs de titels van. al de preeken, die in die dagen
van opgewondenheid zijn uitgesproken en gedrukt, en dan
nog de liederen niet te vergeten, zoo iets is twijfelachtig _
Gelukkig dat bij de penningen op de overstrooming van
1855 niet herinnerd is aan alle waterpoëzie dier dagen !
En vreemd mag het heeten dat aan historieplaten bij deze
studie nooit schijnt gedacht. Intusschen, deze arbeid draagt,
evenals de vroeger genoemden, de blijken van veel zorg
en vlijt, maar veel hooger staat de in 1876 bekroonde
verhandeling over de Nederlandsche Gildepenningen, wetenschappelijk en historisch beschreven en afgebeeld. Aan
het bijeenbrengen der bouwstoffen voor dit boek heeft Dirks
een groot deel van zijn leven besteed. In 1859 gaf hij
reeds in de meergemelde Belgische revue eene zakelijke
lijst van tweehonderd dezer penningen, in 1873 gevolgd
door nogmaals tweehonderd, en van 1859—1862 had hij
zestig begrafenis- en brandpenningen (buurtpenningen) uit
den Haag beschreven en 't schijnt dat Dirks het eerst de
belangrijkheid ook naar het onderzoek van soortgelijke
penningen heeft in 't licht gesteld. In 1866 had hij een
overzicht gegeven van de hem bekende honderd vijfenvijftig
medailles en penningen der gewapende corporatiën in de
Nederlanden van 1550—1800, en door een kort opstel in
den Utrechtschen volksalmanak van 1868 over de gildepenningen dier stad, had hij aldaar de belangstelling gaande
gemaakt.
Wel had Yan Orden in 1830 in zijne Bijdragen tot de
penningkunde tien platen met gildepenningen opgenomen,
en acht jaren later Feith eenigen in zijne dissertatie be-
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handeld; wel had Devigne in 1847 en 1857 een aantal
in zijne boeken genoemd, Magnin iets voor Drenthe gedaan
en waren in 1858 door Perreau twee honderd twee beschreven, nadat hij in 1847 er reeds de aandacht op had gevestigd, terwijl De Voogt in 1866 eene studie had gewijd
aan de Nijmeegsche vroedschapspenningen: de weg was
dus bereid, maar het veld nog braak.
Bij de behandeling van dit onderwerp viel wel het eerst
deze vraag te beantwoorden: wat moet worden verstaan
onder sgilden". Zijn zij, zooals Wagenaar zegt, »genoot~
schappen van koopluiden of handwerksluiden", of, zooals
zij elders worden omschreven, »die gevestigde sameningen
van borgeren, een en dezelve neeringe of koophandel
drijvende, of eene en dezelve konst beoeffenende, of een
en hetzelve handwerk doende, aan zekere wetten gebonden",
dan werden buitengesloten de presentie-, draag-, toegangs-,
bewijs- of armenpenningen der godsdienstige gildebroederschappen of kerkelijke gemeenten en dus ook hare wijn-,
turf-, hout-, smout- en andere loodjes, de penningen van
rederijkers- en schuttersgilden en ook die der buurten. Eene
gelukkige beperking van het onderwerp. Slechts waar de
oogst zeer mager was, b.v. Leiden, dat niet meer dan
één gildepenning opleverde, zijn een paar buurtpenningen
opgenomen en van sommige steden ook gildeblazoenen, om
toch een behaaglijk beeld van de gilden aldaar te geven.
Want niet elk vak afzonderlijk is behandeld, maar elke
stad die zulke penningen opleverde. Met verbazend veel
inspanning en gesteund door de welwillendheid van gemeentebesturen en bijzondere personen — hier kwamen de
vele zorgvuldig onderhouden betrekkingen uitnemend te
stade — heeft Dirks zijn arbeid kunnen tot stand brengen.
Hij heeft de rijke letterkunde der stedebeschrijvingen uit
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vroeger eeuwen getrouw moeten lezen; de plakkaat-boeken
doorzien; voor zoover er gedrukte inventarissen waren op
de gemeente-archieven, deze nageslagen en wat daarin
zijn onderwerp raakte heeft hij ten gebruike gevraagd;
ongedrukte stadsboeken, dergelijke gildeboeken, haar rekenboeken , haar rollen, soms politieboeken van twee,
drie eeuwen her, en waar hij die niet thuis kon krijgen,
ze op de plaats zelve laten nazien. Zoo wist hij langzamerhand waar gildepenningen zouden kunnen worden
gevonden. Want niet alle gilden hadden zulke penningen
en niet te allen tijde. In den aanvang, toen de gilden
klein waren en alle broeders elkaar kenden, waren zij niet
noodig, later had men nummerpenningen zonder afbeeldingen , omdat zij dikwijls presentie- of contrôle-teekens
waren; toen de gilden rijker en machtiger werden, kwam
er weelde en kwamen daarmede af beeldingen, en het meer
of minder gebruiken van penningen schijnt ook dikwerf afhankelijk te zijn geweest van het al of niet deelnemen der
gilden aan de regeering.
Door de aangenomen wijze van behandeling vormt iedere
stad een afzonderlijk hoofdstuk, beknopter of uitgebreider,
al naar de mate van de voorhanden stof, niet naar die
van de belangrijkheid der handelsplaats. Ook dit boek is
een mozaiek-werk, niet een beeld uit één blok gehouwen
of in éénen vorm gegoten. Als men het boek leest ziet
men Dirks als aan het werk: jarenlang heeft het onderwerp
zijne ziel vervuld; hij snuift steeds uit op bijzonderheden;
bij de dagelijksche lektuur raakt dit punt nooit uit zijne
gedachte, zelfs de portefeuille van het leesgezelschap wordt
op schatting gesteld. Zooveel mogelijk vangt elk hoofdstuk
aan met de officieele lijst der gilden op een bepaalden tijd
in die bepaalde stad, en dan volgen tal van bijzonderheden ,
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soms in onmiddellijk verband met het onderwerp, maar
ook menigmaal schijnbaar of werkelijk geheel los daarvan;
blijkbaar is hier alles saamgelezen wat Dirks in den loop
der jaren over de gilden aan bijzonderheden is te weten
gekomen, Daarmede heeft hij voldaan aan een innerlijken
drang, en te gelijk geofferd aan de belangen der praktijk.
Toch leest men menig hoofdstuk met genoegen door, steeds
met den vinger bij de platen, en zoozeer weet Dirks de
belangstelling voor zijn onderwerp te wekken, dat, hoe
dikwijls hij u ook op de bijzonderheden van een en anderen
penning wijst, gij niet moede wordt de afbeelding er van
op te zoeken en te bezien; en aan het eind van het hoofdstuk gekomen, zult gij over u zelven verbaasd zijn, als
ge bedenkt dat het eigenlijk om niets anders te doen is
geweest, dan om u een op zich zelf dorren catalogus te
doen lezen van een kleiner of grooter aantal penningen,
over welker waarde of onwaarde gij te voren misschien
weinig- of niet hadt nagedacht.
Na het verzamelen van al die geschiedkundige gegevens
kwam het moeilijke werk van het opsporen der penningen.
Wat in openbare of bijzondere verzamelingen was, kende
Dirks natuurlijk, maar de rest schuilde of zwierf in burgerhuisgezinnen , bij de nazaten of verwanten van oude gildebroeders, door sommigen bewaard als een eerbiedwekkend
aandenken aan het voorgeslacht, door anderen als een
slechts half begrepen rariteit uit de vorige eeuw weggelegd ,
en ook wel aangezien als waardeloos en dan verslingerend.
Zoo zijn er in den loop der tijden honderden dergelijke
penningen verloren geraakt, en het is niet te verwonderen
dat men aan zulke meestal onaanzienlijke penningen, dikwerf van koper, soms van lood, weinig aandacht schonk,
daar slechts enkelen hart toonden voor de zaken, die de
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oude gilden betreffen, zoodat kostbare relieken als b.v. een
belangrijke drinkhoorn uit 1550 van het Groot Veorsehippersgild te Harlingen, nà 1850 aldaar is vernietigd, terwijl
men in 1874 te Kampen, bij het sluiten van de eindrokoning van het St. Jansgild der drapeniers, de beschilderde
gildekist, uit het midden der zeventiende eeuw, heeft opgebrand !
Jarenlang heeft Dirks moeten zoeken, maar het mocht
hem toch eindelijk gelukken, een acht- à negenhonderd-tal
af te beelden en te beschrijven. Doch deze laatste taak
was waarlijk niet de gemakkelijkste. Om al die penningen
behoorlijk thuis te brengen, moet men zooveel hebben
gezien als Dirks, en daarbij worden gesteund door een
even sterk herinneringsvermogen. Niet allen toch zijn met
een wapen of zinnebeeld voorzien of dragen een naam, die
onmiddellijk den weg wijst. Is liet beeld een ooievaar, dan
wordt natuurlijk terstond gedacht aan 's Gravenhage, is het
een dubbele arend in een scheepsvlag, aan eene hanzestad;
maar de dubbele arend zonder meer kan doelen op Nijmegen,
Arnhem en Deventer; als men eens weet dat te Praneker
de gewoonte schijnt te hebben geheerscht om den gildepenning te maken van eene Zweedsche koperen munt, aan de
eene zijde glad geslepen en voor het gilde ingericht, dan
ïs de weg daarheen gevonden. Waar de penning werd
afgeslagen op den gildestempel en deze het stads-wapen
voerde, was de taak ook niet moeilijk, maar op sommige
plaatsen werd de versiering overgelaten aan de luim van
den nieuwen gildebroeder, Vele penningen hebben opschriften in afgekorte woorden, of slechts in enkele letters:
men moet het tamelijk ver hebben gebracht, om b.v. uit
H, K. G. te kunnen lezen Het Kramers Gild, en uit II.
T, GK: Het Tappers Gild; uit S. T, W. G. 13. r STofjes
29
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Werkers Gild Bode (of Bus). Men moet uitvinden, dat het
opschrift
E. L.
Gr. H. A. V. dienst moet doen voor Eloyen Gasthuis, en L. L. W. B. moet beteekenon Leidsche Laken
Wevers Bedrijf. Men slaat en sloeg bij dat benoemen en
ontcijferen don bal wel eens mis! Te Workum is een
penning der naaisters, waarop aan de eene zijde een vrouwenaam en 1639, op de andere een beeld met eene schaar
en S. F. Men las daaruit Skroor Fammen, het Friesche
woord voor: Trouwen van de schaar, kleêrmaaksters, maar
't blijkt een S. Franciscus-beeld te zijn! Een penning,
vroeger door Dirks zelven aan Franeker toegeschreven,
brengt hij later, met behulp van het bakkersboek van
1542—1777, te Leeuwarden thuis. Zoo werden twee ovale,
moeilijk te ontcijferen pennînkjes, met ter eenre eene
vrouwebuste: S. S. Caaterina d'Ceina, en ter andere zijde
twee dwars over elkaar liggende rechthoeken en de ster
(deze geeft Maastricht aan als plaats van herkomst), door
Dumoulin als brandspuitpenningen gekocht, maar hij heeft die
later kunnen beschrijven als gildepenningen der blauwververs,
»die Varwer mit Sinte Cateriena van Sinaije" zooals het
in eene oude aanteekening luidt, en de gekruiste rechthoeken bleken hem leesten te zijn, aan welken de blauwververs
de geverfde kousen drogen» Een penning, eerst toegekend
aan cle vleeschhouwers, daarna aan de looiers, bleek te
behooren bij de witmakers of velbereiders, maar bleef in
zijne plaats. Een zeer oud, geel koperen, veel voorkomend,
gestempeld penninkje, afgebeeld door Devigne in zijne:
Moeurs et Usages (Gand 1857) werd door Perreau aan
Enkhuizon toegekend, door Devigne aan Luik. Dirks
meent, dat het een armenloodje is voor de uitdeeling van
haring,. die vroeger te Enkhuizen yeel plaats had. Zoo is
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een eh'akonieloodje door oudheidjagers in hunne schatting
wel eens verheven tot den rang van gildepenning! Zinnebeelden kunnen helpen, maar ook moeite geven: op
een lijndraaierspenning te Gouda is als patroon de apostel
Paulus afgebeeld, omdat deze in een korf aan eene lijn
ter stad werd uitgeholpen! Een ander bezwaar voor de
herkenning is gelegen daarin, dat soms opvolgende personen
eenzolfden penning hebben gebruikt, met verslijping van
den naam. Maar geen moeite heeft Dirks ontzien; soms
heeft hij de geschiedenis van een enkelen penning nagespoord, honderd, ja honderdvijftig- jaren achteruit, ten
einde zekerheid te bekomen, en toch is het hem niet mogen
gelukken, al wat hij aan dergelijke penningen had saamgelezen , volkomen zeker thuis te brengen; hij geeft de
afbeelding van een zeventigtal waarmee hij geen weg
weet, ofschoon daar onder zijn die namen en jaartallen en
duidelijk sprekende zinnebeelden dragon. Voor hen die Dirks
volgen blijft dus nog het een en ander na te sporen.
Uit de vele bijzonderheden door Dirks omtrent het gildolevon medegedeeld, on die niet in onmiddellijk verband
schijnen te staan met zijn onderwerp, één voorbeeld: het
»teeren" van het metselaarsgild te-Enkhuizen heette »gemeene bijeenkomsten" en »haren Jozef hebben". Daaromtrent waren bepalingen: die bier uitdraagt verbeurt 6 st.;
desgclijks die zich aan den drank zoo verloopt dat hij komt
over te geven (> st.; die kijft of scheldt 12 st.; clie liegt
ƒ 1; die uitdaagt om te vechten of te smijten ƒ 1 en 10
st.; die slaat ƒ 2 en die zijn mes trekt ƒ 4. Van een
ander gild wordt de spijslijst aangeboden, waarnaar de
jaarlijksche tweedaagsche maaltijd werd aangerecht. Vele
gilden kozen telken jare een nieuwen olderman of deken,
en van een enkel gild wordt vermeld dat het bij die gele-
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gonhcid hem con zilveren gegravcerden penning aanbood.
Misschien heeft die penning wel eens oorzaak gegeven tot
het opleggen van boete!
De deken van zeker schippersgilde had de penningen
der broeders persoonlijk in bewaring. Wanneer hij eene
vergadering belegde of tot de begrafenis van een medebroeder deed noodigen, dan zond hij den gildeknecht met
don srist" penningen rond bij de broeders; aan ieder bezorgde hij, mot de boodschap, een penning, als bewijs dat
hij er werkelijk geweest was. Men noemde dat aanspreken
en de gildeknecht was de aanspreker. Ter samenkomst
loverden de gildebroeders hunne penningen in, en daaruit
bleek, hoevele broeders niet aan de noodiging hadden voldaan , Bij de begrafenis werden op de polio of het lijkkleed
zes zilveren gegraveerde of gedreven platen gehecht, zoo
groot als oen dessertbord; de gildeknecht ging voor de
baar uit, soms met een draagteeken getooid, en deed wat
nu do «aansprekers" (de bidders of noodigers) doen. Vandaar
het gebruik, 't welk nog in kleine steden voortleeft, dat
de voorganger bij eene begrafenis zich een schitterend
metalen draagteeken omhangt, tot meerderen luister van
den stoet.
Die zich ernstig bemoeit met armenzorg zal getroffen
worden door do beschrijving van een looclen penning, met
het wapen van Amsterdam aan de eene zijde, op de andere
het portret van een bedelman en het omschrift: »Voer
de incomende bedelaars." Driehonderd jaren geleden werden
soortgelijke penningen te Amsterdam en ook te Middelburg
van regeeringswege uitgereikt, met het officieel verlof om
te loopen bedelen, zoodat, gelijk Dirks hierbij aanteekent,
die bedelaars een wel niet deftig gilde vormden, maar toch
een geordend beroep uitoefenden. Op 's Hertogenbosch
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teekent Dirks aan, dat daar zulke blok- of bedelpenningen
nog in 1776 werden gemaakt, om ze uit te reiken aan de
sgeadmitteerde bedelaars."
Altemaal kleine trekken; maar munt- en penningkunde
voeren niet tot de wijsbegeerte der geschiedenis. Zij leeren
den geest zich bepalen tot het nasporen van het bijzondere,
het kleine. Doch de geschiedschrijver, die een breed opgezet , kleurrijk en daardoor aangrijpend beeld schildert van
het leven der vaderen, moet de verven voor zijn palet halen
uit de werkplaatsen dier nijvere mannen van het kleine.
En nog iets: de beoefening- der geschiedenis, in welken
vorm ook, brengt haren zegen mede door breeder opvatten
milder oordeelen, bedachtzamer handelen tegenover de vragen , die het leven aan iederen mensch stelt. Een volk,
dat zijne geschiedenis verleert, zet daarom zijn bestaan op
het spel. Om dezelfde reden hebben mannen als Dirks
recht op de dankbaarheid van hun volk.

Het leven van Dirks is, voor zooveel de wereld er van
zag, kalm voorbijgegaan. Zijne huisvrouw heeft hij bijna
vijftig jaren mogen bezitten; toen 26 Oct. 1861 het zilveren huwelijksfeest aanbrak, vierde zijn vriend en vakgenoot
prof. Van der Chijs dit met het slaan van een penning;
toen Dirks vijftig jaren lid was geweest van het Friesch
genootschap, herdacht een groot aantal zijner medeleden dit
feit door hem een gouden penning aan te bieden, op welken
zijn — trouwens niet zeer gelijkende — beeltenis en een
herinneringswoord; de Koning der Belgen schonk hem de
groote gouden medaille, wegens zijne verdiensten voor de
penningkunde van België; ter gelegenheid van zijn tach-
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tigsten jaardag bood het bestuur van Leeuwarden hem den
gemeente-penning van verdienste aan en het Koninklijk genootschap voor penningkunde te Brussel bij diezelfde gelegenheid de bronzen medaille; deze eerbetooningen vielen zeer in
zijn smaak. — Zijn eenig kind, eene dochter, moest hij overleven, maar Dirks herleefde in zijne kleindochters, »mijne kinderen", zooals bij haar 't liefst noemde. Voor die skinderen"
was hij een gezellige grootvader, bij wien zij gaarne vertoefden , met wien zij gaarne 's zomers naar de bergen togen; maar
in de laatste vier of vijf jaren liet hij het bergklimmen over
aan jeugdiger beenen. Ziekte kende hij niet; de zintuigen
bleven als in de kracht des levens, houding en hoofd
opwaarts gericht tot het einde. Bracht hij een gestorven
verwant of vriend mede naar de laatste rustplaats, dan kon
het in de latere jaren gebeuren, dat hij met fluisterende
stem, als vragende gebood: »Wacht hier, ik ga even naar
mijne dochter." Dan boog bij dat graf de vader gedurende
eenige oogenblikken het hoofd. Zwijgend voegde hij zich
weder naast u. Maar het hoofd richtte zich allengs op, de
spraak kwam terug; het was of er nieuwe levenskracht en
nieuwe levensmoed waren gegaard. — Dirks werkte geregeld
iederen dag veel en lang aaneen, maar hij sloot zich niet
op bij boeken en penningen. Tot het laatst bewoog hij zich
gemakkelijk in de samenleving: 10 November 1892 woonde
hij nog de winteravond-vergadering bij van het Friesch genootschap , en de spreker mocht hem rangschikken onder de
dankbaarste hoorders; vier dagen later vierde hij, als oudste
lid, het honderdjarig feest mede van het Leeuwarder Nutsdepartement, en hij zat daar aan als een bejaard man, maar
volstrekt niet als een eenentaclitig-jarig grijsaard; 22 November nam hij nog deel aan de beraadslagingen in den
gemeenteraad, van weiken hij sinds vele jaren lid was;
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en niettegenstaande zijn leeftijd doorzag hij in den regel snel
en juist de vraagstukken, die aan zijn oordeel werden onderworpen. Op den avond van dien dag overviel hem eene
benauwdheid. Zou dat sterven worden ? Zou er nog beterschap
komen ? Op den tweeden dag gaf de wetenschap hoop. Dirks
was tevreden: leven en werken wilde hij nog wel wat,
maar wat over hem was beschikt, wachtte hij af met blij—
moedigen ernst. Te midden van zulke overdenkingen kon
hij de mededeeling toch niet weerhouden van een kwinkslag,
die, met het oog op zijn toestand, hem in den geest schoot. —
Die kwam, was de dood. Toen men hem ter rust bracht,
besefte men, dat Leeuwarden een harer verdienstelijkste,
tevens een harer beste zonen ging begraven.
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1811.
1830.
1835.
1836.
1836.
1838.
1843.
1843.
1844.
1845.
1846.
1846.

1847.
1848.
1848.
1848.
1850.
1850.
1851.
1851.

Geboren 19 Juni.
Student te Franeker (in 1833 te Leiden).
Bevorderd tot doctor in de rechtswetenschappen.
Lid van het Friesch genootschap.
Huwelijk met Meintje Bolman, (geboren 1 Januari 1818.)
26 October.
Geboren het eenig kind: Atje Jacoba Frederika, 5 November.
Lid van de Maatschappij van letterkunde.
Lid van het Provinciaal Utrechtsch genootschap voor kunsten
en wetenschappen.
Lid van de Société des antiquaires du Nord, à Oopenhague.
Lid van het Verein von Alterthumsfreunden i. Rheinlande,
te Bonn.
Lid van het Noordbrabantsch genootschap voor kunsten en
wetenschappen.
Bekrooning met goud van de prijs verhandeling (Utrechtsch
genootschap) over den koophandel der Friezen tot op den
dood van Karel den Groote.
Eerelid van de Nuiaismatische Gesellschaft te Berlijn.
Secretaris van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden
(tot 1852).
Lid van het Historisch genootschap te Utrecht.
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (eerst voor
het distrikt Franeker, later voor Leeuwarden), tot 1866.
Lid van den Gemeenteraad te Leeuwarden.
Bekrooning met zilver van de prijs verhandeling (Utrechtsch
genootschap) over het verblijf der heidens of zoogenaamde
Egyptiërs in de Nederlanden.
Lid van het Zeeuwsch genootschap voor kunsten en wetenschappen.
Eerelid van de Société royale de la numismatique Beige.
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1852.

Voorzitter van het Friesch genootschap.

1853.

Lid van de Staatscommissie tot onderzoek der Koloniale
rekening.

1855

Lid van de Staatscommissie in zake der Maatschappij van
weldadigheid.

1856.
1859.
1859.
1862.
1862.

Lid van de Koninklijke akademie van wetenschappen.
Lid van het Koninklijk oudheidkundig genootschap.
Ridder in de Orde van den Nederlandschen leeuw.
Lid van het hoofdbestuur der Evangelische Maatschappij.
Lid van de Vereeniging tot beoefening van Overijselsch reeht
en geschiedenis.

1863.

Do dochter Atje Jacoba Frederika huwt met Dr. S. A. van
der Chijs: 10 September.

1864. Kleindochter Helena Catharina geboren 9 October.
1865. Kleindochter Meintje Jacoba geboren 6 September.
1869. Kleindochter Adriana Maria geboren 10 Februari.
1869. Op nieuw lid van den Gemeenteraad te Leeuwarden.
1869. Buitenlandsch correspondeerend lid van de Sociéte Impériale
des antiquités de France.
1871. Kerkvoogd bij de Ned. Hervormde gemeente te Leeuwarden.
1873. Kleindochter Jacoba Atje Frederika geboren 19 Juli.
1875. Associé-souscripteur de la Société de 1'Orient latin.
1875. Lid van de Society of antiquarians te Londen.
1876. Bekrooning met goud van de prijsverhandeling (Teyler's tweede
genootschap) over de Nederlandsche gildepenningen, wetenschappelijk en historisch afgebeeld en beschreven.
1877. Kommandeur in de Orde van de eikenkroon.
1878. Correspondeerend lid van de Société historique te Compiègne.
1880. Groote gouden medaille van den Koning der Belgen.
1884. Dochter Atje sterft: 19 Januari.
1886. Vijftigjarig lidmaatschap van het Friesch genootschap: 28
Maart Gevierd door het aanbieden van een herinneringsmedaille in goud, zilver en brons.
1886. Meintje Bolman sterft 22 April.
1886. Eerelid van het Friesch genootschap.
1888. Bekrooning met goud van de prijsverhandeling(Teyler's tweede
genootschap) over de Nederlandsche of op Nederlanders
betrekking hebbende penningen, geslagen tusschen November
1813 en November 1863.
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1891.
1891.

Zilveren medaille van verdienste der gemeente Leeuwarden.
Bronzen ecremedaille van de Société royale de numismatique
Beige.
1892. Eerevoorzitter van hot Frioseh genootschap.
1892. Eerelid van het Nederlandsch genootschap voor munt- en.
penningkundc.
1892. Sterft '25 November.
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FRIESLAND'S ZEEGESCHIEDENIS.
(Vervolg- van dl XVIII, 3e reeks, 6, pag, 418).

Na alzoo de samenstelling en bewapening der bemanningen van de oorlogsbodems te hebben nagegaan, vatten wij
hier den draad weer op van het, aan boord van Stellingwerffs Admiraelschip de »Zevenwolden", gehouden zeejournael om dit verder, dag voor dag, nevens dat, hetwelk op
Tierck Hiddes schip »d' Elf Steden" werd gehouden, letterlijk te vervolgen. 1)
Bij onderlinge vergelijking dier beide stukken, zal dan
echter blijken, dat zij hier en daar nog al eens van elkander afwijken, ja soms zelfs in lijnrechte tegenspraak
met elkaar schijnen te zijn. Vooral is dit het geval wat
betreft windrichting, weersgesteldheid en aangenomen koers.
Ik meen dit hoofdzakelijk hieraan te moeten toeschrijven,
dat beide stukken niet altijd het juiste oogenblik der waarnemingen bestemd genoeg aangeven en deze, hoewel oogenschijnlijk ongeveer gelijktijdig, b.v. 's morgens, 's middags
of 's avonds gedaan, toch inderdaad op verschillende tijdstippen van den morgen, middag of avond plaats hadden.
1) Vele dagverhalen van dit stuk loopen nagenoeg in één zin ,
zonder leesteekens door, wat de lezing zeer bemoeielijkt. Ter tegemoetkoming daaraan zijn de meest onmisbare hier met een / aangebracht.
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(Joumael Stellingwerf).
»Den 14 May 1665 1)
»0p pincter daeh met den dagerael sijn wij in Goode» Bescherminge met ons schip de Sevenwouden onder 't commando van den
L. Admirael van Frieslant door 't uitsteken van een blauwe vlag
achter of de compagne in See gegaen / hoope dat Godt Almachlich
ons weder met gesontheijt in ons vaderlant sal geliewen te geleiden,
op dat wij sijn name rnoogen loowen ende prisen. de wint N.O.
bequaem weder / hebben alsdoen den Loots van Boort jjeset. buiten
koomende heeft den generael de witte vlagge van de compagnie
laten waijen en een canonschoot gescooten om 'i spitsiaren de ganse
vloot / waerop onse L. Admir. hem derwerts heeft begeven / tegens
den middag is onse L. Admr. wederom aen boort gekoomen, heeft
door het uitsteken van een witte vlagh en een canon schoot sijn
Esquadron bij hem ontboden / in 't scheyden hebben wij den wimpel
van de besaens Roede laten wayen om een Advys Jacht.doch is niet
gekomen, heelt onze Conslapel alles gereet gemaeckt om ie slaen/
onse L. Admirael heeft belooft ende laten seggen bij alle de backen
om, dat die de eerste sal wesen in 't owerenleren ende die eerst
ooverkoomt sal voor een premie genieten 1.00 Guld. sell's stillende
betalen, s middag hebben wij onse coers gesel alsmede de ganse
vloot W. S. W. sijnde de wint Ö.M.O. / op dato een matroos met
een soldaet geplockhaert hebbende is gecondemneert om stockvis te
beucken. tegens den Avont de wint N.N.0. / hadden de hollantse
kust noch in 't gesicht, een van onse malroosen uit corstwyl een
pistol afschietende sonder sche(r)p is een soldaet een weinig bescadigt.
Savonts voor 't afscheiten van de wagt hebben wij betieftens de gajise
vloot ten anckcr geworpen."
1) Oude stijl. Het jouruael van Tierek Hiddes daaventegen volgt
de nieuwe tijdrekening.
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Den 23 en 24 Mei dan, liep 's Lands vloot, 1) onder het
opperbevel van den onlangs tot Admirael-Genl. benoemden
Jacob van

Wassenaer, Heer van

Obdam,

in zee, doch

tengevolge van stilte en tegenwind, bleef zij zich nog ettelijke dagen onder de kust ophouden.
Tierck Iliddes beschrijft dit in zijn journael 2) als volgt:
(Zondag).

»Den 14/24 Mayo.
»met omtrent

Wt Texsel 'tseylgegaen

60 scheepen

van oorloge, de

»wint van de N.N.O.ten, buyten gaets comende
«vonden onse andre scheepen buyten voor anc»ker leggende, die daeghs te vooren waren
«wtgeseylt, die dagli heeft onse admiraol Wasssenaer gepassiaert 3) ende onse admirael mede
»van ons Esquader, de wint fariabel, gingen
stegen

den avont met onse heele vloot ton

»anckor,

sterck

107 4) oorloghs scheepen.

1) Sterk 103 oorlogschepen, 7 jachten, 11 branders en 12 galjooten, behalve de 9 Landsschepen en de 7 van de O. I. Cie, die onder
Texel of in de Vlietev bleven liggen. (Zie aangeh. „Lyste"). De Engelschen telden 109 oorlogschepen, 21 branders en 7 kitzen. Hunne
schepen waren echter grooter en zwaarder', doch minder sterk bewapend en, in verhouding tot hunne grootte, zwakker bemand (vgl. mr.
de Jonge II, (>). Het opperbevel voerde de Hertog van York (roode
vlag); de voorhoede werd, onder de witte vlag, aangevoerd door Prins
Robbert en de achterhoede, onder de blauwe vlag, door Eduard Montaguc Graaf van Sandwich.
2) Zie p. 380, noot 1 , hiervóór.
3) Hiermede wordt bedoeld „gepitsiaerf', een woord dat meermalen in scheepsjournalen van dien tijd voorkomt en door onze zeelieden
uit O.-Indiê' is meegenomen. Volgens Jhr. mr. J. K. J. de Jonge
(onuitg. stukk. IV, p. 287, vindt het zijn oorsprong in het woord
„bitjâra": beraadslagen, en Foppe Foppos Jr., in zijne Aanmerkelike
Voyagie na de Oostzee, p. 56, noot o, noemt „pitziaren" meer
bepaald: „Schcepsoppcrhoofden op het schip van den Admiraal doen
komen", in welke beteekenis het ook hier moet worden genomen.
4) Er schijnen dus, sinds het uitzeilen, 4 bijgekomen te zijn.
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(Journael Stellingwerff).

»Lunae."

»Den 15. met sonnen opganck de wint N.N.W./ ontrent
het 2de glas in de dagwacht hebben wij alsmede Den
Generael een sein scoot gedaen om t' seyl te gaen,
waerdoor de Anckers syn gelicht en seil gemaeckt hebbende de Coerts Noordwaerts aengeset. op dato is een
van onse soldaten in de boyen geset door syn misdaden,
een weinig nae noen onstonter een dicke mist. en veranderde in corten in goet weder met stille tegens den
avont , soo heeft den Generael syn coerts verandert Z.W,
t. W. I alsoo hebben wy mede gedaen ende onse Esqúadron door een sein bekent gemaeckt / roet sonnen onderganck hebben wij 't weder gewent alsmede de vloot /
hebben onse coers geset N.W. t. W. / de wint Z.W. t. Z. /
hebben de ganse nacht geseilt."

sMartis." »Den 16 smorgens de wint Z.W. t. Z. met een stywe
marseilskoelte doch wariabel / seilende W. t. N. en voorts
nae des wints gelegentheyt. Op dato nae de vroegkost
't Rantsoen van Broot uitgedeelt hebbende, sijn de pistollen en ander geweer oock geroet gemaeckt, tegens
de middag begonste het seer harde te wayen uit den
Z.W. in voegen de marseils moesten ingenoomen werden /
soo hebben veele soldaten de visschen gespisigt / savonts
de wint een weinig afnemende Iropte de vloot (door dien
sij door den dag wat verre van elkander drewen) weder
bijeen , de wint S.W. als smorgens / sijnde de wint den
geheelen dag seer variabel geweest."
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(Journael Tierck Iliddes).
»buyten branders, advysjaghten ende victualy
«scheepen.
(Maandag). »Den 25 dito. Smorgens syn wy weder onder
»zeyl gegaen met een W.N.W.te wint, N.
»ende S. ten W. in zee; 1) voor de middagh
»quamen ons twee scheepen van achteren in
»zeylen, daer onder een was die de vlagh
»van de groote stengh liet wayen, het verstrouwen waer dat het den admirael van Zee»landt was; naer de middagh hebben wy 't
» weder Z.waerdt over gewent, de wint alssvooren. Na dato liep de wint van de West
»Zuyd Weste, alsoo tegen den avondt weder
»gewent in zee, de coerts Z.W. Hebben het
»dien nacht voor 't zee gaende gehouden tot
»smorgens toe, bij de wint heenen, maer tegen
»den dagh is de wint weder geruymt, soo dat
»onse coerts was W.N.W. in zee.
(Dinsdag).
»Den 26 Dito. S morgens was de wint van
»de S.S.Westen, de coerts West ende begon
»snedigh te coelen, soo dat onse beyde mars»seylen in moesten, met regen ende dicken
»lught; maer tegen de middagh zetten wy ons
»groot marseyl daer weder by, ende zavons
»het voormarszeyl oock, soodat het moy weder
» worde. Hebbent doen eens op de ly gesmeten
1) „2V. ende N. ten W. in zee" slaat niet op de windrichting, maar
op de woorden „onder zeyl gegaen", dus op den koers. Ook verder
op wordt de koersaanduiding meermalen gevolgd door de woorden
„in zee." En dat men werkelijk Noordelijk aanlegde blijkt ook daaruit,
dat het schip, 't welk vermoed werd de Zeeuwsche Adml. te zijn en
dus uit het Zuiden kwam, hen van achteren inzeilde. Eerst 's namiddags werd zuidwaarts over gewend.
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(Journael Slettingwerff).

»M;ircury."

«Den 17 smorgens de wint W.Z.W. met een sliwe coelte
als daegs te vooren / den coers N.W. / tusschen den 16
en 17 snachi(s) is den Brander van den Generael ons
onversiens aen boort geraeckt ende onse Blinde steng
afruckte 't welcke groot Rumoer ende alteratie in ons
seip verweckte, ingelieks vernamen op dato den 17 dat
de Cruissteng van den Generael om verre was geseilt.
Op dato is een Lantsoldaet genaemt Sibe Sibes onder
den Colonel Aliwa overleden en 's avonts na gedaene
gebet buiten boort geset. midderlerwyl wierden wij gewaer
dat een ooriogscip misstede de Cruissteng en de gjroote
mast, daerafl' wij des volgenden dag Contscap creegen
dat het Scip Omlandia was onder ons Esquadron behoorende / ontrent het 4 gals (»lees: glas") nae de
Vroekost hebben wij onse coers verandert ende geseilt
S.W. t. W. / een weinig nae de middag de coers
weder verandert ende gedrewen met de fock op de mast
westlick aen / hebben wij mede 't volgende Rantsoen
van Broodt uitgegeven. Op den Avonl weder gewent
en met een seil gedrewen S.S.O. aen / de wint W.S.W.
met sligregen." 1)

1) Dit woord staat er duidelijk; bedoeld zal zijn: slagregen.
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(Journael Tierck Bidden),
»ende onse wandt aengetalyt; namen als doen ons
»voormarseyl weder in. De wint van de West
»Z. Westen, de coerts N.West, diep 23 vaem,
»waren omtrent het welle Zandt. 1) Hebbe
»dien naght met een marszeyl geseylt, ISF.West
»aen, de wint West Z. West, tegen den dagh
»was het diep 23 vaem met snedige coelte."
(Woensdag). »Den 27 dito. Voordemiddagh namen wy onse
»groot marseyls in, de wint ende coerts alssvooren; ende doen wy vier glasen wt hadden,
»gyde wy onse fockehals op: ende dien dagh
ïdickwils om ende weder om, ende weder om
»met de opgyde fock. Hadden al 10 a i l
svaem water op dogger Zandt. 2) Een van
»de scheepen van ons Esquader hadde zyn
»groote mast verlooren. Tegen den avondt
»liep de wint van de Z. ten Westen ende wy
slagen westwaerts over. Hadden dien dagh
»niet veel vertiert, 3) maer zavons laet smeten
»wy 't weder zuidwaert over, de coerts Z.
sten Oosten, de wint van de Z. Westen, met
»een opgegyde fock."
»Snaghts int eerste quartier begon het heel
»hart te wayen, soodat wy ons besaens bonet
«moesten affnemen 4) ende besloegen 5) onse
1) Ten zuiden van het z.w. end van Doggersbank.
2) Nainel. Doggersbank.
3) Niet veel gevorderd.
4) Vermoedelijk wordt niet ,,besaens bonet" bedoeld een zeil, dat,
niet gelijk men uit het woord zou afleiden, boven, maar beneden het
bezaanzeil werd gevoerd en dat door kousen daaraan werd geregen.
Het bezaanzeil werd destijds niet aan een gaffel, maar aan de zoogen.
„bezaanroe" gevaren.
5) Narael.: op de ra, dus: namen haar in.
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»Iovis."

»Den 18 smorgens de wint westlick met seer harde
Coelte / Drewen als vooren S.0. aen / het 2 glas nae
noen , de wint afnemende hebben de foek en marseils
bygeset / seilende tot het 6 glas hebben wy 't gewent
ende den coers geset N.W. t. W. / onderwylen wierden
wij gewaer een die sijn fockemast met syn boechspriet
miste / hebben daernae gesien dat hij onder Esquadron
van Schram 1) hoorde/ tegens den Avont drijwende op
»een Pa- Doggersanl quam een Patrijs op de hut vligen doch nae
trijs op 't 't sitten van 1 à 2 uren is weder wechgevlogen. de wint
schip" 2) W.S.W. / drewen dien nacht met het groot seil."

1) Namel. van Volckhard A. Schram, V.-Adnü. v. h. Noorderkwartier.
2) Dit werd wel eens als een slecht voorteeken beschouwd.
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»fock. Int twede quartier liep de wint nae 't
»West, maer bleven alle dryvende met de
»fock in: smorgens hadden wy 15 faem water.
(Donderdag). »Den 28 dito. Smorgens was het nogh al een
»harde coelte, maer tegen de middagh namt
»weder af; de wint Z.W. ten Westen. Effen
»na de middagh sette wy onse fock ende beyde
smarseyls weder by; tegen den avont wenden
»wy 't weder in see, de wint Z.W., de coerts
«West Boordt West. Doen namen wy ons
»voormarseyl in, ende gyde ons groot zeyl op.
«Lagen, met de fock op de mast by het schip
mOmlandia te dry ven, dat daeghs te vooren
ssyn groote mast verlooren hadde. Hebbe als
»doen nogh een gesien van onse vloot, syn
»boegspriet ende fockemast verlooren hebbende,
»niet wetende wie het was: hadde doen de
»diepte van 25 vaem. Snaghts tegen den dagh
»maeckte wy onse fock daer by, ende alsoo
»wy de schoot aenhaelde, brack onse schootshorn van 't focke bonet an stucken, zoodat
»wy het moste afnemen. Hadden tot dien tyt
»met de fock op de mast gedreven; zettender
»ons groot zeyl bij ende namen ons groot
»marseyl in, ende eer de cock schafte, gyde
»wy onse fock op ende besloegen hem, lietent
»met een zeyl dryven, de wint van de Z.
»Westen, de coerts West Noord West, diep
»20 vaem, na dato 12 vaem tegen dogger
»Zandt an."
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»Veneris." »Den 19 dito de wijnt uit Suidlicker hant, drewen met
de gansche vloot om de noord door de harde, wint /
omtrent het morgengebet wierd de locht dick mei regen ,
welcke haest in drooge veranderde, weinig daer nae
veranderden wij den coers , zey lende S.S.O. met de fock
en 't groot zeil. een weinig nae Noen hebben wij den
blauwen wimpel laten wayen om 't Galioot lespreeken/
is. legen den Avont gekoomen , hebben hem belast dat
hij soude seggen tegens ons Esquadron dat sij wat dicht
bij malkaiidren soud : houden / hebben het alsdoen
voor de wint geset en sijn nae Omlandia geseilt ende
hem gepreit ende bevolen de steng op de spomp 1) te
setten om viool te kunnen houden , heeft den Generael
de saloeps vlagge laten waven, soo is onse L.-Âdinirael
aen hem geweest/ savonts de wint W, 1. W. 2) drewen
met een seil."
»Saturni." »Den 30 3) dito smorgens de wmt S.W. / seilden met
het onderseil en beide marseils S.S.O. aen beneffens de
vloot/ ontrent hel 5 glas wiert het stil met slecht water
soo heeft den Generael de Geus van de Compagnie laten
waven als mede de andere Admirs. hebbent gewent / den
Coers gesel S.W. t. W. / hel 1 glas nae de Yrokost
ontstonl er een dicke mist waer door de seilen wierd(en)
opgegeU en met het voormarse.il lieten driwen / syn van
yder Admirael 4 Canons scoolen gedaeti / des Avont opgeclaert synde hebben gesien dat een van de vloot de
bloei vlagge liet wayen waer op ick nae booven geklomen beu rapporleoren.de aen onse, L.-Admir. 14 scheepen
gesien ie hebben , waerdoor hij van stonden aen mij
1) Lees: stomp (van de mast).
2) Dit is natuurlijk abuis. Bedoeld wordt zekor W.Z.W. (vgl. T.
II.'s journael.
3) Lees „20 dito."
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(Vrijdag),
»Den 29 dito. Smorgens dreven wy alle noordïwaerd over; voor de middagh haelde wy om 1)
»ende zeyMe tot do mîddagh toe met onder»zoylen, ende na de middagh heeft onse gesnerael gepassiaert met zyn eygen Esquader,
»ende wy zyn alle op hem afgeloopen, ende
»hebben onse fock by hem op de mast gehaelt
»ende soo laten dryven, de windt van de
»West Z. Westen. Hebben ons bramseyls
sgedrooght, hadden doen de diepte van 22
»vaem, tegen den avondi; setten wy onse fock
»daer by, al met moy weder. Die nacht liepen
»wy alle met onder (seylen?) voort; tegen den
»dagh zetten wy ons groot marseyl met het
scruysseyl 2) daer -bij; de wint van de Z.
«Westen, diep 25 vaem."
(Zaterdag).

»Dcn 30 dito. Wast nogh al moy weder;
»voor de middagh nette wy onse voormarseyl
»by, ende hebben het ge wendt westwaert over.
»De wint liep heel nae 't Zuyden, ende worde
»îieel mistigh, zoo dat onse admiraels elck
svier schooien soliooten; daer op gyde wy alle
Bseylen op, ende lietent dryyen. Tegen den
»avondt zagen wy eenige zeylen in de L y ,
sdaer wy jaght op maeckte, maer niet wetende
»wat voor zeylen het waren. De wint van
»de Z. Oosten, ende wy zetten onse boot wt
»ende hebben alles binnen scheepsboort claer
Bgemaeckt; maer effen in den avondtstondt

1)- Gingen dooi- dun wind,
2) „ij' Mlf Steden" was dus oen driemastseliip.
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geboot de bloet vlag te laten wayen. Den G-enerael dat
siende den bloet vlag opgehiest / hebbent benewens de
gansche vloot den koers geset N. t. W. voor de wint
off „ met den Avont bij haer koomende , deden sij ons
eerschooten menende dat wij de Engelsche vloot waren."

»Solis."

»Den 21 dato s morgens de wint S.O. met goet weder
doch met weinich vocht / hebbent met de gansche vloot
gewent settende onse coers S.S.W. doch in stilte driwende
met de seilen opgegijt / heb ick mij alsmede andere wat
vermaerkt met swemmen / op dato heb ick en onseCapt.
L. aen 't boort van 't victualie Scip (van) Jelse doncker
geweest om enige hehoef'ten, is een van onse Lants
soldaten onder Burmanie ges torwen , ende nae savonts
gebet buiten boort gesel / de heere Godt hebbe sijn siele
ende onse alle die hem moeten volgen, 's avonls suidlick
met stilte."

xLuna."

»l)en 22 dito de wint alsvooren met stille en newel /
hebben alle admiraels 4 canonscooten gedaen / is tegens
den vroecost opgeclaert met moij hantsaem weder drijwende om de west. doch is haest weder in newel verandert , is omtrent S, der Son 1) weder opgeclaert met

1) Zuiderzon, den middag' dus.
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jDsmeten wy weder by en lietent dryven. Als
»doen hebben onse scheepen dito 1) scheepen
j>verheert end e weggenomen."
»Het waren alle scheepen die van Hamburgh
»quamen, de meestendeel smacken endeboey»ers, oock raeseyls, waeronder een Engels
»vergadt was met 36 stucken, ende een met
»16 stucken, 2) dat door de admirael Bgbert
sMeuwesz Cordenaer verwerf is.* de wint van
»den Z., diep '22 Taem."
(Zondag).

(Maandag).

»Den

—' Hebben wy het de geheele
1 Juny.
»dagh laten dryven al met stilte: ons boot heeft
»tweemaeî wtvissea geweest ende niet meer als
»een schelvis gevangen. Tegen den avondt be»gon het te regenen, dogh met stilte: 's naghs
»hebben wij alle met de fock op de mast ge»dreven tot het eerste quartier wt was, sette
»wy de fock ende 't voormarseyl daer by, de
»wint Z.W. ten Westen, de coerts N.W. ten
»Westen, maer int daghquartier worde het
»weder mistig'h; doen schooten de admiralen
»om de seylen te gyen, ende lietent dryven
»met de fock op de mast; de wint liep van
de Zuyd Oosten, diep 13 vaem."
»Dito. Hebben het met de heele vloodt die
sheele dagh laten dryven tot tegen den dagh
»toe: maeekte weder 't zeyl, zette oase coerts

1) Namel.: de zooeven bedoelde.
2) Mr. de Jonge II, p. 8, duidt ze aan als: 9 met krîjgsbehoeften
geladen vijandelijke koopvaarders met hun geleider, eon fregat van
34 stukken,
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moye ooelte / hebben alle onse seilen bijgeset om bij
den Generael te koomen , doch styl wordende hebben
het niet konnen vervolgen / savont de wint variabel in et
stilte f met Sonnenonderganck hebben sommige van onse
scheepen den bloet vlag laten wayen , waerop wij met
de gansche vloot jacht maecklen, maer alsoo door de
donckerheyt sijn 't omkoomen 1) / hebben de seilen
opgegijt."

»Martis." »Den 23 dito tegens aenbreken van den dach hebben
weder jacht gemaeckt op eenige scheepen / sijnder eenige
Canon schooten gedaen, bevondent ons eigen scheepen
te sijn. hebben als doen de seilen op de mast gehaelt
ende laten driwen / de wint N.O. t. N. met een stywe
koelte, heeft onse Vice Admirael Koenders een Deen
veroovert seggende van Londen te komen geladen (met)
booter ende andere Engelsche waaren , seyde al datter 20
Fregatten op onse kust kruisten en al(s)dat de andere in
'i Conings diep laagen , op hebbende veele siecken / souden ons in 't kort bij koomen waer nae wij verwachtende / hoope dat God Almaehtieh ons sal gelhven te
verleenen victorie om met vreuchde weder binnen 't
viiderlant te koomen. Amen. nae 't schaften van de vroekost hebben sommige weder scheepen gesien en de bloet
vlagge laten wayen / hebben weder jacht gemaeckt.
Op dato heeft ons Bottcliersmaet hem »('t)" hooft
1) Lees: ontkomen.
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Z.Z. Oost aen; de wint van de N.N. Oosten
met moy weder, hadden 12 vaem water op
«dogger Zandt. Tegen den avont maeckten
»wy jaght met de heele vloot, zetten alles by
»wat goet conde doen; snaghts liepen wy het
»eerste quartier zoo met alle onse zeylen, dan
»namen onse beyde bramseyien, blinden ende
nstaghzeylen in, onse coerts Z.O. ten Zuyden.
»Maer int tweede quartier Oost Z. Oosdt, ende
»int derde quartier quam een Deens Scheepie
»by ons in de vloot, dat van London quam,
»zeyde dat de Engelse vloodt alle in 't Coninx
»diep lagen: de wint Z.O., de coerts Z.Z.O.,
»diop 24- vaem."
(Dinsdag).

»Ady 2 Juny. Voor de middagh maeckte wy
»weder jaght op scheepen die te loevert wae»ren, achter ende voor wt, dogh waren haer
sconingh, daervan crygende warent van onse
»vloot, ende verscheyden schooten na den
» ander geschooten hebbende, namen wy na
»de middagh onse byzeylen weder in met het
nvoormarseyl, de wint N.O., de coerts Z.O.
»Tegen den avondt zagen wy weder vier zeylen
»voor wt ende maeckte daei op jaght; dit
»onse generael ziende schoot een schoot met
»scharp, daerop wy ophielden met jagen.
sSnaghs namen wy ons groot marseyl in ende
»zetten ons groot zeyl daer by, seylde dien
»naght met onderzeylen tot dagh toe, setten
»doen onse beyde marseyls weder by. Was
«doen diep 17 vaem, de wint van de O.Z.O.ten ;
31
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machtich beseert met het verarbeiden van de Biervaaten;
Het derde glas voor noen hebben weder jacht gemaeckt
op eenige scheepen / seileude S.O. aen / de wint N. t. O./
bij de scheepen koomende vernament onse eigen scheepen
te sijn die mede jacht maeekten op een. Dansicker bootie
omtrent 70 last groot geladen met pot ende wijd asch
gedistineert nae Oostende / is door Cap. Codde en Capit.
de Boer genoomen / des Avonts is Capt. Codde met den
schipper van de voorgenoemde prijs aen ons boort gekoomen , als mede den Capt. de Boer / sijn door onse
L. Admirael gewesen nae den Generael op den volgenden
dag om de vriheyt of onvrijheyt van den prijs te hooren ;
s avonts tegens het scaften heeft den Generael een chiouw
van de vlagge gemaecki en van de stenges vlagstock
laten wayen en een Canon schoot geschooten tot een teken
van optehouden met jagen / de wint O.N.O. setten onse
coers S.O. aen / legens den avont is onse L. Admirael
aen (boord van) den Generael geweest."
»Mercurij."

«Den 24 s morgens de wint O.S.O. met stilte ende Liellijck weder / den coers geset S. t. W. / hebben gesien
te loewaers , ende Lijwaerts verscheide scheepen / hebben
geen jacht gemaeckt door 't verbot van den Generael,
Onlrent het 4 glas in de dagwacht onstonier een dicke
mist waerop 4 Canon schooten sijn gedaen , hebben de
seilen opgegijt ende laten drijwen , nae morgens scaften
hebben 't Rantsoen van Broot uitgedeell. Ontrent het
4 glas in de dagwacht is 't ïnistich geworden waeropwij
4 canons scooten hebben gedaen 't welcke den heelen
dag duurde doch een weinig altemets een weinig opclaerende hebben altemet om de 2 glasen een Canon scoot
gedaen , nae 't middag schaften hebben on,ce scip gecrenkt 1) ende wat scoongemaeckt soo wij best konden.

1) Gekrengd, nl. het schip van buiten schoongemaakt: tusscheii
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ide coerts waer dan Z. ende Z.Z. Oost, dan
»Z. Oost, het worde heel mistigh endc is als
»doen een scheepie met een boyer onder (onze)
«vloot gebroght voor prys, die naer Oost» Enden wilde, zoo ze zeggen: dan de boeyer
»is weder vry gelaten van onse generael, al»soo hy naer Rowaenen gingh; al met moy
sweder."

(Woensdag). »Den 3 dito. Smorgens wast heel mistigh;
»doon heeft onse admirael ende comm. -4 schoo»ten gesehooten, ende wy hebben, alle onse
szeylen opgegyt, ende laten dry ven, de wint
»van de Z.Z. Westen. Snaghts ist meede al
»mistigh geweest, soo dat wy die heele nagfrt
»hehben laten dryven tot smorgens toe, al
sîfoordwaert over."
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Ontrent het derde glas liet onse L. Admirael de witte
vlagge waijen doch door de mist sijn der geen Capiteins
gekoomen. S avont noch al s nevel met stilte,"
»Den 25 s morgens met den dageraet is opgeclaert / de
wint W.S.W. met tamelijcke koelte / hebben doen van
coers verandert en met de marseils geseilt S. t. O. /
wierd er weder jacht gemaeckt tegen verbot / tusschen
het 6 ende 7 glas is het galioot tot Harlingen getimmert hebbende 1) in de vloot gekoomen / hebben alsdoen
den blauwen wimpel laten wayen 't welck terstont is
gekoomen / hebben als doen de witte vlagge laten wayen
op welcke sijn Capt. aenstons sijn gekoomen en is voorts
met eenige briewcn nae Texel verreist / hebben alsdoen
't lant van Texel ende van 't Vlie gesien en voorts seilende tot dicht voor 't Lant / hebbent met de Avont
gewent om den S.W.ten."

»Veneris." »26 s morgens de wint S.S.O. met moye koelte / hebben
een styck weegs 't lijwaerts van de vloot geweest / hebben
als doen alle seilen bijgeset tot den vroecost toe / hebben
als doen de bramstengs ingenoomen. op welcke tijt wij
gewent hebben en den Coers geset S.O. nae lant toe /
nae 't verloop van ontrent 2 glasen hebben weder van
de wal gewent ende geseilt W.S.W."

water un wind. Het verekenen bestond in het schoonmaken van de
kim tot de kiel. (Vgl. Tjassens Zeepolitie. p. 183).
1) Zie p. 404 hiervóór.
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(Donderdag). »Den 4 dito. De wint liep nae 't West toe;
»int dagh quartier liepen wy Z.waert over,
sen de admirael heeft gepassyaert, diep 15
»vaem; liepen wy alle Z.O. aen na de wal
»toe. Des smiddaghs cregen wy 't lant in 't
»gesight, quamen des avonts by 't West ent
»van 't Vlie; als doen worde het heel stil,
»ende de wint liep nae 't N.O. toe, doen
«zette wy onse coerts langhs de wal, om de
»west, met cleyne zeylen. Snaghts hielden
»wij 't alle zoo loopende met cleyn zeyl,
»namen ons groote marseyl in, zeylde alle met
»opgegyde zeylen tot den dagh toe: doen
»maeckte wy alle by, wat goet doen conde,
swtgesyt de blinden, alsoo de wint alleschens
»nae 't Z. liep, soodat wy de wal niet conden
»houden."
(Vrijdag).
»Den 5 dito. Smorgens wast heel moy weder;
»de wint van de S.S.W.ten: wenden't na lant
»toe, quamen voor de middagh boven Texel
»op, wendent soo dan na zee, ende dan weder
»na lant toe; maer begon na de middagh heel
»hart te coelen, soo dat de marsseyls in moessten ; ende tegen den avondt namen wy ons
sfockebonet ooek af, alsoo het lijck hem be»gaf; ende wy namen ons fock in, ende lietent
» drijven met een zeyl, van de wal af. De
sprijsen sijn wt onse vloot nae binnen gestuert:
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»Salurni." »Den 27 dito wast goet weder/ hielden t alsoo voor 't
Lant verwachtende de scheepen die uil souden koomen /
de wint S.S.W. en S. / begonl heel hard te wayen alsoo
dat wij genootsaeckt waren de foc opStewen/1) met den
Avont begonl hart te wayen."

»Dominici."

»Den 28 dito namen voor de vroekost t besaens benei af /
is onse voor vleugel van de bramsteng afgewayt / hebben
een gesien die sijn focke mast met boeekspriet miste,
hebbent nae hem gewent en bevonden Cap Solderwagen
t Overyssel 2) te sijn / was doende met een steng op sijn
stomp te setten / de wint S.S.W."

»Lunae."

Den 29 dito met de hondewaehl begon 't op te klaren

1) Hier ontbreekt blijkbaar een woord.
2) Volgens bovenbedoelde Lyste, voerde capt. Adriaen Solderwagen
de „Schiedam" en werd de „Overyssel" gecommandeerd door capt. Janvan Blanckenburch.
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»'s nagbis lieten wy 't alle soo drijven met oen
»zeyl, al met harde coelte, de wint als vooren."
(Zaterdag). »Den 6 dito. Al met ongestuymigh weder,
»zoo dat wij alle met een zeyl bleven drijven;
«namen ons besaens bonet aff: al met een
»dicke lught, de wint als vooren, diep 20 à
»21 vaem: dogh in den avondtstondt het bonet
» weder aengereven; ende begon als doen het
sweder af te neemen, maer lietent nogh met
«de lieele vloot met een zeyî drijven. Int
»lest vant tweede quartier maeckte wy er onse
»fock by, ende effen daer na onse beyde
»marseylen, halsde voor de wint om, lagcndt
«om de Zuyt; de wint liep Z. West, diep 26
»à 27 vaem."
(Zondag).

»Ady 7 dito. Smorgens met liet; schaffen van
»de cock wenden wy het weder noordwaert
sover ende gijde onse fock op, ende namen
»ons voormarseyl in; hebben alsoo die gelieele
»dagh gedreven tot den avont toe, de wint
»van de Z.Z.Westen. Doen zetten wij er
salie onse zeylen weder by; snaghts int eerste
«quartier gijde wy ons groot zeyl weder op,
sende lieten ons voormarzeyî neder loopen:
»s?eylde alsoo die gelieele dagh voort, met
ïcleyne zeylen, ende was moy weder; de wint
»Zuyden, diep 25 vaem, coerts W.S.West."

(Maandag).

»Den 8 dito. Smorgens liep de wint heel
»nae 't S.S, Oost toe, met motregen ende een
«snedige coelte, soodat wy beyde marseyls
»in namen; ende al gaende liep de wint nae
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in niov en bequaem weder / op dato middag sijn wij op
't Sant geweest op 18 vadem waters/ de wint N.W.
toepende hebbent weder gewent / liepen S.S.W. aen / de
wint N.West. hebbent gewent met de gansche vîoot ,
drewen de gansche dach in stilte / met den Avont begon
der een weinig koelte te kooirien / setten onse Coers S.
aen met een S.W. wint / hebbe alsdoen aen de steng
geweest/ vertrouwende omtrent 16 seilen te missen die
door 't harde weer van ons geraeckt sijn."

»Marlis."

»Den 31 Des morgens was goet etide bequaem weder /
setten onse coers S. aen/ met een S.W. wint/ ontrent
het achtste, glas in de dagwacht heeft den Generael de
bloet vlagoe laten wayen tot een telken van krigsraet
vvaer op onse L. Admir. alsmede de andere officieren
haer aen syn boort hebben vervoegt / de seilen op de
mast brassende soo laten driwen / het 2 glas nae de
vroekost is onse L. Admir. weder aen boort gekoomen
met de "Vice Admir. Coenders en Scout bij nacht Brunsvelt / heeft aenstonts belast om alles bij te setten wat
goei konde doen en hebben den Coers geset S. t. W. / nae
middag: schaften van de Cock is onse Heer 1) aen Brunsvelt , daer nae (naar) Coenders gevaren om syn saecken
te verrichten , van waer hy met den Avont is weder
gekeert. Nae sonnen onderganek heb ick met onse Cap.
Luitenant Evert Ritskes uit te visschen geweest doch
weinig opgedaen door dien de wint hem wat begonde
te verheften, hebben den ganschen nacht met weinig te
vervorderen om de S. seseilt."

1) Namel. Luit.-Adm. Stellingwerf.
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(Journael Tierck liiddes).
»t West toe, ende soo voort na 't Noorden,
»met heel moy weder, ende worde tegen den
savont heel stilleties. Sette onse coerts Z. aen,
svan 't lant af: des voormiddaghs hadden wy
»de diepte van 15 vaem water ende zavons
»weder 28 faem binnent Sant. 1) De wint
»liep s avons nae 't Z. West, 's naghts seylde
»wy alle met het groot zeyl opgegijt, S.O.
sten Z. aen, al met moy weder; zette onse
»staghseyl ende cruysseyl daer by. Int twede
squartier isser een Seuws schuytie aen ons
sgeneraels boort gecoomen."
(Dinsdag).
»Den 9 dito, Smorgens heeft onse generael
»Opdam de rode vlagh laten wayen, om crijssraet te houden, ende wy zeylde alle met
scleyn seyl. Smiddaghs worde het heel stil
»soo dat wy alle met den anderen omdreven:
»de wint liep nae t West, voort nae 't N.
»West, en de zavons weder West, diep 19
»vaem, coerts Zuyden aan. Snaghts int eerste
squartier dreven wy alle in stilte, ende daer»nae sette wy onse beyde marseylen op, ende
»zeylde tot int laeste van 't tweede quartier,
setten wy onse fock daer by; de wint van
»d' West Z. Westen, diep 15 vaem."

1) Doggersbank.
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(Journael Stellingwerf/').
»Mercury."

»lovis."

»Den 31 de wint uit den W.S.W. met woy weder doch
weinig koelte seilden noch om de Suid. hebben in de
dagwacht het 1) geworpen / bevonden de gront"
(openlating) ,, omtrent de vroekost viel der een van Admirael Tromps volck buiten boort doch is met der haesl
van 't ander volck met de saloep gebergt. Voorts daer
nae heeft onse Lt. admirael hem vervoegt aen het scip
Steeden ende meer andere om op alles goede ordere te
stellen / eenige Glasen nae de vroegkost syn der drie,
duiwen op ons scip koomen vligen op ons groote Rae
waervan de 2 van dito rae sijii gegrepen en de derde
van de Compagnie.
Savonts de wint N.N,O. met weinige koelte / hebben
de seilen op de mast getrocken / soo is onse Heer weder
aen boort gekoomen."
»Den 1 Junij de wint s morgens JN.0. t. 0. met weinige
koelte / setten onse Coers S.W. t. W. aen / omtrent de
middag hebben eenige de bloet vlagge uitgestoken lot een
teiken datter vreemde scheepen (waren) waeroover al meerder
seil wierde bijgemaeckt / nae verlopen van 1 a 2 glasen
cregen verscheiden scheepen in 'l gesieht niet twyl'elende
oft was de Engelsehe vloot waer op alles is gereet gemaeckt / de saloop en boot uitgesel kisten en bulsaeken
uit de weeg genomen en hebben de coers om de noord
geset om de loeft" van haer te krijgen. Wierden doen
de Cust van Engelant gewaer / hebben alsdoen een nieuwe
prinse vlagge van de stenge laten wayen. omtrent hel
6 glas nae 't middag scaflen hebben weder gewent N.W.
t. W. aen om de loeff van haer te houden.
Hel 9 2) glas liet den Generael de saloep vlagge
wayen / soo is oock onse lieer L. Admirael met de saloep
heengeroeit/ nae wederkeeren liepen S.0. t. S. aen, do

1) (Peillood) ?
2) Dit cijfer meen ik althans uit het journael te moeten lezen.
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(Journael Tierck Iliddes).
(Woensdag). »Den 10 dito. Smiddaghs liep de wint nae
»'t Noorden, met een cleyne coelte. Sette onse
»coerts Z.-West aen, diep 15 faem, ende za»vons de diepte van 18 à 19 vaem: snaghs
ssetten wy onze coerts Z.W. ten Z. aen met
»een snedige voortgangh, smorgens haddo wy
»de diepte van 24 vaem."

(Donderdag). »Den 11 dito. Smorgens broghte wy onse
»ledige waterleggers aen ons victualy schip
»de Vergulden Hant, ende op de middagh
»cregen wy de Engelse vloot te lywaert van
»ons int gesight, maer lietent boven haer
»leggen; sagen mede het lant van 01 versnes :
»de wint van de Woord Oosten. Zavons zette
»de Engelse vloot ten ancker, ende wy lagen
»het Z.waert over, bij de wint.
Snaglits
»seylde wy alle soo voort tot het tweede
aquartier wt was: als doen wenden wy 't weder
»om de Noordt, ende begon heel stil te worden:
»de wint liep heel nae 't Z.Oost toe. Als
«doen sagen wy de Engelse weder in de
»lijwaert van ons, int Westen."
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(Journael Stellingwerjf).
wint O. t. N. / legens den Avont heeft Capt. Stuwesant
syn bagasie aen ons oovergeset met vier van syn mamatroosen door ordere van onse Heer. die syn Capit,
daerom derwaerts heeft gesonden."
»Veneris." »Den 2 dato s morgens de wint uit den O.N.0. met stilte.
in t 5 glas in de hondewacht smeten 't doen oover staeg
met de gansce vloot om de noord / Sagen des viants
Scepen voor uit in de lij / vermits de stilte konden daer
niet benaderen, het derde glas in de hondewacht liepen
met de gaiische vloot voor de wint en den coers geset
W. t. S. noch al stilte met lieflyck weder / weinig nae
het middag schaffen heeft den Generael doort uilsteken
van een Roode vlagge van de Cruis stenge en een canonsscoot den Crygraet bij hem verdagvaerd , hebben onse
poorten altemael geopent / 's avonts is mede den Brander
van Capt. Stuwesant genaemt Brandaris door 't vermoeden
dat het met een Pistool gekoomen is / den Lt. alsmede
de Hoogboots(man). verbrant. 't welcke seer miserabel
was om te sien doch ons meest moeyde dal het in de
oogen van den viant is geweest."

Vorder loopt dit journael niet.
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(Journael Tierck Hiddes).

(Vrijdag).

»Den 42 dito. Omtrent de clock 7 urensmor»gens. halsde wy weder om, ende setten reght
»na haer toe, omtrent Z. Oter Son; 4) dan
»was stilties: ende effen daer na stacken wy
«weder by door de stilte, lagen doen omtrent
»een paer mijl boven den anderen te drijven.
»Tegen den avont is door ongeluek van 't
»afschieten van een pastool, een van ons bran»ders in brant geraeckt. Âlsoo er een vatie
»cruyt in de cayuyt stont is de vlam daer in
»geraeckt, ende soo 't eenemael verbrant.
»Daer was capiteyn op Hendrick Stuyfsant, 2)
»het is door de luytenant geschyet, alsoo hy
»in de cayuyt stont te schieten. Alsoo de
»capiteyn na den admiraels boorts was om sijn
svictualy te bergen, nauw ter halver wegh
»sijnde siet hy sijn schip soo deerlijck in de
»brant staen. Daer is gebleven dito luytenant
»ende de bootsman; de stuerman, ende nogh
»een vant volck, sprongen buyten boort, ende
de een is met de slagh buyten boort gesmeten,
»dan sijn geburgen. Tegen 't ondergaen van
»de zon setten wy onse focken daer by, ende

1) Dus in den voormiddag.
2) Wellicht dezelfde als voorkomt op het Stemcohier van 1698.
Oldetrijne, no. 45. In het Doopb. der Herv. te Sneek vindt men op
11 Maart 1655 oene Aechtien Hendrycks Stuefsandt, geh, met . . .
Reiners Wolfsma. Zie ook Stb, v. d. Fr. Adel.
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(Journael Tierck Hiddes).
2>alsoo Oost aen gegaen, de wint was van de
szuydelijcke hant: de Engelse lagen in 't
«Noordwest van ons te drijven: quamen mal»cander omtrent een mijl bij na, dogh stil.
»8naghts 1) liep de wint nae ' t Z . West, ende
»smorgens, met het lamiere van den dagh,
«sagen wy haer weder 2) te loefwaert achter
»wt van ons,"
(Zaterdag). »Den 13 dito. Heel vroegh wendent wy 't
»weder tegen haer aen, Westwaert over, maer
»eonde haer niet beseyîen, ende sij dorsten
»niet wel op ons afloopen . . . . " •
Dit laatste valt te betwijfelen; immers het sluit evenmin
met de in Tierck Hiddes' (vermoedelijk eigenhandigen) brief 3)
voorkomende woorden Dende den vyandt deed syn best om
bij ons te komen", als met het verhaal van mr. de Jonge
(II, 11), waar deze zegt, dat de Britsche vloot, den loef
bekomen hebbende, zich daarvan terstond bediende, en
alle krachten inspande om onze zeemacht te bereiken. En
toch is dit punt niet zonder belang met het oog op de gegrondheid van het verwijt, dat er v. Wassenaer van werd
gemaakt, dat de Nederlandsclie vloot »onaangezien hare
vijanden de loef hadden en gedurig hielden," 4) toch op
1) Ook mr. de Jonge II, p. 11, stelt de windsverandering in den
nacht van Vrijdag op Zaterdag. De Eng. secretaris Coventry zegt echter dat 's Vrijdags morgens de wind reeds door 't zuiden draaiende was ,
doch dit punt schijnt van minder belang, daar het tooh, ook volgens
het Journael (bij v. Aitzema V, 382), dien rtag zoo stil was, dat men
elkaar niet kon naderen; „het luchjen uyt den Z. Westen maer voortierden heel weynig."
2) Hier behoort blijkbaar een komma te staan.
3) Hierna op te nemen.
4) Zie het leven van C. Tromp, p. 251,
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Prins Roberts Eskader aanzeilde. Wel is waar staat ook
bij mr. de Jonge vast, dat v, Wassenaer het teeken tot den
aanval gaf, en dit is ook zeer goed overeen te brengen met
hetgeen die schrijver er, omtrent het opzeilen der Engelschen, aan laat voorafgaan, maar, is dit laatste boven
twijfel, dan blijft het de vraag in hoever, juist door dat
opzeiîen der Engelschen, het v. Wassenaer niet onmogelijk
was den strijd nog te ontwijken en hij juist daardoor niet
genoodzaakt werd om ook op te zeilen en zelfs om het
teeken ten aanval te geven. De door mr. de Jonge aangehaalde woorden uit Tierck Hiddes1 hierna op te nemen
brief: y>Doen hadden zij de wint van ons, doen leijden wij
tegens hoer aan", bewijzen in dat opzicht niet alles, men
kan er evenzeer uit lezen: waarom niet eerder aangevallen :
'waarom daarmede gewacht tot we den loef verloren hadden ?
eene absolute afkeuring van den aanval op het tijdstip
waarop hij geschiedde, nu het voordeel van den loef toch
eenmaal verloren was, volgt er nog niet noodwendig uit.
Hoe dit echter zij, genoeg dat de strijd, des Zaterdags
morgens te 3 uur, op 10 à 11 mijlen van het Noordvoorîand, 1) ontbrandde.
Het Journael van »de Steden" vervolgt nu aldus:
, . ., »al onse meeste scheepen conde niet toeschieten,
»onse admirael ende wy waeren . . . . . . 2). Cregen als
1) Volgens het relaes van den Engelschman W. v. Coventry (bij
¥. Aitzetna) was de vijand toen ongeveer 14 mijlen ten Z.O. t. Z. van
Lowestoft.
2) In het Hs. is hier een woord uitgelaten. Omstreeks dit tijdstip
moet het geweest zijn, dat v. Wassenaer, Cortenaer, Jan Evertsen,
Stellingwerf en Bastiaen Centen, benevens eenige andere capiteynen
(zie Lamb. v. d. Bosch, Leeven en Daden der Doorlughtighe Zeehelden s
p. 587) zich recht door het Eskader van Prins Robert heen sloegen.
Onder deze „eenige andere capiteynen" moet Tierck Hiddes ook behoord
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»doen een waekre Sarsie van het Esquader van de Schotse
»vlagn, soo dat wy als doen onse meeste spillinghs van
»ons volek haddde. 1) Ben Engels vergat 2) quam ons in
»ly an boort, soo dight, dat wy hem raeckte ofte niet;
»gaven hem ons heele laegh in de ly, soodat wy daer niet
smeer als een man boven sagen. Sy schooien niet een
«schoot weder om: als doen hebben wy 't weder gewendt,
somtrent Zuyd Oost aen."
Een omstandig verhaal van den slag kan hier overbodig
worden geacht, maar gaat men de verschillende geschiedschrijvers na, dan blijkt, dat er reeds van den beginne af,
in de rangschikking onzer Eskaders, wanorde heerschte, die
nog aanmerkelijk toenam door het te veel vooruitloopen
van sommige en het achterblijven van andere minder goed
bezeilde schepen. 3) 't Grevolg hiervan was, dat de Eskaders
in en door elkaar liepen en het meerendeel der schepen
zoo opeengedrongen werd, dat zij zich niet konden roeren.
Intusschen ware er nog veel goed te maken geweest, indien
niet onderscheidene capiteynen 4) zich flauwhartig aan het
gevecht hadden onttrokken t>doende alsof 't hun niet aenhebben, daar hij, volgens zijn hierna op te nemen brief, zich aldoor
dicht achter Stellingwerf heeft gehouden.
1) Het meeste volk verspeelden.
2) Namel. het fregat „the Charity" (Holl. Merc., p. 72). Dit schip
werd later door den N. Holl. capiteyn Jan de Haen met weinig moeitu
genomen: daar, (zegt Lamb. v. d. Bosch, p. 587), C. Tromp, Tierck
Hiddes en capt. Swart het reeds geducht hadden toegetakeld.
3) Wellicht slaat hierop de straks in 't joumael voorkomende duistere zin: „maer alsoo dat ons schepen voor uœt begonnen te licht" enz.
4) Onder wie: W. Codde v. d. Burgh, capt. op 't O.-I. schip „Ylst."
In zijne sententie komt o. a. voor : „dat hij, ook geduyrende de voorsz.
„Battalie noijt en is gheweest onder sijn Esquadre, ende dat hij gheen
„dooden heeft noch ecnighe ghequetstcn, ook gheen schooten onder
„water die doorgaen" enz. Deze en de sententiën tegen andere capiteynen,
zoomede tegen Cortenaer's stuurman Ate Intes Stinstra (of Strinstra)
zijn te vinden bij v, Aitzema V, p. 460 v.v.
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ging." Anderen daarentegen, onder wie men van de Friesche
Admt. mag noemen: V.-Adml. Coenders en de capiteynen
de Boer en Vyselaer, zoomede de commandeurs Barend'
Iliddes de Vries en Joost Michielsz 1) blijven evenals Tierck
Hiddes, met verscheidene Hollandsche en Zeeuwsche capiteynen , den vijand moedig het hoofd bieden, doch de eene
ramp volgt op de andere. Eerst sneuvelt de zoo verdienstelijke Lt.-Adml. Cortenaer, 's middags te 1 uur breekt
de Graaf v. Sandwich in de Nederl. linie en scheurt die
van een, eene manoevre die, volgens Tierck Hiddes, even
te voren, door de onzen, met voordeel had kunnen zijn uitgevoerd. Ongeveer twee uur daarna, vliegt de Opperbevelhebber van Wassenaer, met zijn schip, in de lucht en
's namiddags 4- à 5 uur, wordt de Friesche Admirael Aucke
Andriesz Stellingwerff, die den geheelen dag met leeuwenmoed had gestreden, 2) door een 25 ponder getroffen. 3)
De wanorde neemt hand over hand toe.
1) Zie mr. de Jonge II, p. 17, '2'à en brief van Booth dd. 8 Juin
'65, (O.-St.) postscriptum.
2) „Sich ter doót toe heertijck gequeten", zegt Booth in zijn brief
van 8 Juni.
3) Uit den brief van Booth dd. 10 Juni '65 (die, naar het postcriptum „doordien so na de vergadering moet" te oordeelen, blijkbaar
uit Harlingen is geschreven), schijnt te volgen dat Stellingwerff aldaar
is begraven. Daarin toch wordt gezegd :
„op gisteren is het l-ijck van den Lt. Adml. Stellingwerf, met grote
„magnificentie ende ongelooffelijcke toeloop van de omliggende steden en.de
„plaatsen ter aerden gebracht .• Hij wort seer beklaagt doordien syn per.,soon het vaderlant noch merckelijvke diensten sonde konnen gedaew. heb,,ben, maer het is de wil des Heeren geweest' enz.
Timareten, Collectio Monument: Torn I, Amstel. 1(>84. p. 410,
bericht, dat hij in de Groote kerk te Harlingen, een wapenbord heeft
gezien met het opschrift: ^Augustus Stellingwerf,
Luytenant Admirael van Vrieslandt,
Obpt 3 Juny
Ao 1665", doch dat zijne nasporingen

32

Wumkes.nl

490

EENIGE BLADZIJDEN UIT

Vele onzer schepen, 't zij door misverstand, veroorzaakt
door het wegzeilen van Cortenaer's schip met de Âdmiraelsvlag in top en gevolgd door ettelijke andere schepen, 't zij
uit lafhartigheid, zetten het op de vlucht; anderen daarentegen , w.o. ook Tierck Hiddes en Coenders, houden moedig
stand doch worden, willen zij de vluchtenden niet in 's vijands handen laten vallen, eindelijk genoodzaakt om ook af
te houden.
Zoodra de terugtocht algemeen wordt, gaan onze opperhoofden met verscheidene kloeke capiteynen, de achterhoede
vormen om de vluchtenden aldus, tegen den opdringenden
vijand, te beschermen.
Onder het opperbevel van den Luit.-Adml. Johan Evertsz,
die, op de tijding van Cortenaer's dood, de Admiraelsvlag
had opgestoken, spannen zij nog alle krachten in om de
vluchtenden tot staan te brengen en ten minste een eervollen aftocht te bevechten, doch deze luisteren niet meer
naar seinen, zelfs niet naar schoten met scherp.
Intusschen dringt de vijand tusschen de onzen in, waardoor de opperhoofden worden gedwongen zich nu hier, dan
daar te begeven om de geheele vernietiging van 's Lands
vloot te voorkomen.
in die kerk verder niets aan het licht brachten wat aan den Adml.
herinnerde. Thans is ook zelfs dat wapenbord verdwenen.
Gelijk hiervoor reeds met een enkel woord is aangestipt, besloten
de Staten van Vrieslant den 20 Febr. 1G69 , op een request van Jancke
Andriesdr. Stellingwerf om haar rter gedachtenisse van haer overledenen
„broeder .. mitsgaders tot stuyr van desselffs begraffenisse een raisonna„belen penning toe te staen" .• de requestrante „ter contemplatie van de
„goede feyten ende daden, bij welgemelte Lieutenant Admiraal ten dienste
„ende reputatie van den Staet loffelyck tot ter doot toe betuycht ende be-

„wesen", te verwijzen naar 't Admiraliteyts Collegie te Harlingen „met
„gansch serieuse recommandatie omme op desselfs meermalen geremmstreert
„versoeck favorabel te disponeren ende daeromtrent soo de merite van den
„overledenen als (de) eere van den lande te betrachten". (Resolutieboek).
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Doch daardoor geraken zij ook van elkaar, zoodat de
een niets meer van den ander verneemt en ieder op zich
zelf en naar omstandigheden moet handelen. 1)
Ook Cornelis Tromp steekt de Admiraelsvlag op, »en" ,
zegt zeker Nederlandts Journael, 2) s>door ordre van twee
vAdmiraels Cornelis 3) Evertsz en Tromp'1 wordt nu de
koers N.O. t. O. bepaald.
Johan Evertsz 4) zet, tegen het vallen van den nacht, een
vuur op en zeilt, doch door slechts 10 schepen gevolgd,
naar de Maas, de door H.H. Mo. aangewezen verzamelplaats.
Tierck Hiddes behoort tot hen die zich, ter bescherming
der vluchtenden, het langst aan 's vijands geweld blootstellen e n , onder Cornelis Tromp,

y>met goede soldaet- en zee-

manschap", al vechtende, tegen het geheele gros der Engelsche
vloot, koers zetten naar Texel.
's Nachts loopen zij, zonder vuren op 5) en alles bij wat
goed kan doen, in verspreide N.O. richting, 6) voor den
vijand heen en bij het aanbreken van den dag, na dezen
kommervollen nacht, begint het sehutgevaart op nieuw.
Met Egmond en Kamperduin aan stuurboord vooruit, zetten
de onzen het nu recht op den wal toe, terwijl de vijand
zich meest aan stuurboord van hen, binnenschoots bevindt,
zijn best doende om verschillende Hollandsche schepen weg
te nemen, wat onze capiteynen meermalen doet bijsteken
1) Mr. de Jonge dl. II.
2) Bij L. v. d. Bosch „Leeven en Daden" enz., p. 590.
3) Lees: Johan.
4) Ook Tierck Hiddes onderteekende met verschillende hoofdofficieren en eenige andere capiteynen, ter weerlegging der aan dezen
vlootvoogd gedane aantijgingen, eene verklaring ten gunste van diens
gedrag op dezen zeetocht. (Zie verhand. v. onuitg. stukk. van Jonkhr.
mr. J. C. de Jonge).
5) Nederl. Journael hij L. v. d. Bosch.
6) Journael van Tierck Hiddes; zie even verder.
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om hem dit te beletten. 1) Dit jagen en woelen langs de
Hollandsche kust duurt tot 's namiddags 1 uur: »wanneer",
zegt het evenbedoeld Nederlandts Journael, »sij ons vergieten en wij nae 't gat liepen, bijleijden en een Loots
»aen boord kregen."
Van welk schip dit journael afkomstig i s , blijkt niet,
maar wanneer men in aanmerking neemt dat, evenals in
het journael van Tierck Hiddes, ook in dat van dit schip,
wordt gezegd vsoodat wy d' achterste . . . waren", toen de
aftocht begon en men verder de daarin voorkomende zinsnede: T>Den Admirael
y>Texel ons op
de vermelding

van de Blaeuwe

Stuurboordszij"
in

Tierck

y>wy weder liet Esquader

Vlagh was tot voor

in verband beschouwt met

Hiddes'

journael: i>Doen hebben

van de blauwe Schotse Vlagh weder

y>te loevaert van ons gecregen"

en even later: » Wy schooien

»de blauwe vlagh sijn voormarserae

. . . .

neder",

1) dan

volgt daaruit, dat Tierck Hiddes zich, gedurende den terugtocht , langer of korter, in de nabijheid van dit schip moet
hebben bevonden.
Het grootste gedeelte der vloot geraakte dus in Texél
binnen, doch niet dan nadat het, tengevolge der eb, nog
eenige gevaarvolle uren, voorgaats had moeten doorbrengen.
Zestien of zeventien 2) andere schepen vonden eene
schuilplaats in het Vlie.
Van liet sneuvelen van Cortenaer af, zijn wij het journael van Tierck Hiddes even vooruit geloopen, 't welk weer
aansluitende, aldus vervolgt:
sAlsdoen raeckte onse admirael daer alle met de groote
1) V. d. Bosch en mr. de Jonge II, p. 24.
2) Journael v. T. H.; zie even verder.
3) Volgens den Commiss. in 't Vlie, Jacoh Agges, waren 't 17 of
18 (v. Aitzema, p. 448).
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stopschepen daerin: ende ons generael Opdam is gespron»gen, Doen hebben wy weder het Esquader van de blauwe
»Schotse vlagh weder te loevaert van ons gecregen, maer
»alsoo dat ons schepen voor wt begonnen te licht, 1)
sraecke wy allesekens achter wt, soodat wy de achterste
»waren". 2)
»Doen vervolghde sy ons soo hart met schieten dat het
«niet te zeggen was: onse scheepen 3) liepen voor wt aleer
»wy 't wisten dat se liepen, Wij schooten de blauwe
»vlagh sijn voormarserae an sticken, ende van boven neder:
»doen deysde hy weder, ende enige van ons scheepen
»raeckte ons, die oock meest in de clem geraeekt. 4) Des
»avons sijnder veel scheepen in de brandt geraeekt, maer
»niet wetende wie. Snaghts liepen wy al ons best voor
»haer heenen, den een N.N.Oost, ende de ander N.Oost,
»de ander O.N.Oost: soodat wy 's morgens fard van de
»ander waren, ende zijn omtrent met ons vijftigh scheepen
»van oorlogh in Texel gejaeght".
Onder dezen behoorde ook het Admiraelschip van Stellingwerff, de DZevenwolden" , dat, volgens mr. de Jonge,
na het sneuvelen van den Admirael, den moed niet had
opgegeven. 5) Na in Texel te zijn binnengevallen, begon
1) Zie p. 488, noot 3.
2) Uit dezen en den volgenden zin blijkt weer, dat Tierck Hiddes
tct de allcrlaatsten behoorde, die in den wanhopigen strijd stand
hielden en dat hij zelfs niet aan terugtrekken dacht vóór dat hij, ter
bescherming der vluchtenden, daartoe werd genoodzaakt.
3) Namel. diegene welke op de vlucht geslagen waren.
4) Deze zin is niet duidelijk. De bedoeling schijnt, of dat er
eenige van onze schepen in elkaar verward waren, of wel dat zij elkander met hun gesehut raakten.
5) Wel schrijft Bootli in zijn brief dd. 8 Juni 1665: „doch sy'n
„caprt. daerna" (nl. na 't sneuvelen van Stellingwerf) „maer eens ge„chargeert tegen d' Engn", maar men verlieze daarbij niet uit het oog,
dat, toen die brief werd geschreven, het onderzoek naar de gedragin-
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zich echter op dit schip eenige oproerigheid onder de bemanning te openbaren, waarop de Gecommitt. v. H.H. Mo.
er zich aan boord begaven , met dit gevolg dat »de gemoedesren aldaer volkomentlijck in » ruste" (werden) »gebracht." 1)
De »Oostergo" had 7 schoten onder water en geraakte
met moeite binnengaats, terwijl ook de Capiteynen Vyselaer
en van Oostrum, wier schepen, evenals die van Tierck- en
Barend Hiddes, zeer doomageld waren, 2) zich manlijk
hebben gekweten.
De Vice-Admirael Coenders en de Commandeur Joost
Michielsz werden aanvankelijk vermist, doch vielen later in
Texel binnen. 3) De laatste die zich, zoowel bij de eerste
charge als later, steeds in het heetst van 't gedrang had
bevonden, telde 11 dooden en 39 gekwetsten, terwijl de
commandeur Barend Hiddes de Vries, die zich, bij de eerste
charge, steeds dicht aan den vijand had gehouden, zoovele
grondschoten had gekregen, dat het instroomend water al zijn
kruit, op slechts enkele der bovenste vaatjes na, onbruikbaar had gemaakt en hij niet dan met de grootste inspanning , het schip boven water kon houden en binnen 't Vlie
brengen. 4)
gen der verschillende bevelhebbers nog niet had plaats gehad, terwijl
daarentegen mr. de Jonge o. a. het handschrift raadpleegde van: „Re„gister ofte Minuten van de Informatiën ten laste van de Capiteynen
„ende Officieren, wandevoiren jegens de Engelschen gepleeght heb„bende, gerecouvreert in Junio ende Julio 1665", grootendeels geschreven door den Raadpensionaris de Witt en berustende op 's Rijks archief.
1) v. Aitzema V, p. 450.
2) Zie brief van Booth dd. 8 Juni '65 (O. S.)
Wat v. Oostrum betreft, sluit hiermede niet het bericht in den Holl.
Merc. p. 69, volgens 't welk hij , vóór den slag, tengevolge van stormweer , masteloos in Texel zou zijn binnengevallen. Dat hij zijne groote
mast verloren had, bleek reeds uit het journael van Tierck Hiddes.
3) Zie brieven van Booth dd. 8 en 10 Juni (O. S.)
4) Brief van Gedep. v. H.H. Mo. dd. 1 Juli 1665, uit Nieuwediep
geschreven, waarvan copie ter Prov. Bibl,
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Erger nog was het met de y>Fri$ia" gesteld. De heer
Booth , in zijn brief van 8 Juni (O. St.), zegt van dit schip:
vBeyma met 3 andere 's lands schepen 1) in malcanderen
» verwerd door een brander aen brand geraeckt, ende alle
steffens gesprongen ende van hem maer seven mannen
»gesalwert"; doch dit bericht was geschreven onder den
indruk der eerste losse geruchten, die den uitslag van den
strijd nog ongelukkiger voorstelden, dan zij werkelijk reeds
was. Immers de y>Lyste van 's Landts oorlogschepen jegeny>woordig leggende in de Wielingen", 2) door H.H. Mo.
Gedeputeerden, den 20 Juni 1665, uit Middelburg naar
den Haag, opgezonden, meldt omtrent de »Frisia" dat »de
»capiteyn met omtrent hondert man, overboord sprong,
«blijvende in het schip sooals daermede overgekomen sijn
»65 man." En wat de overboord gesprongen manschappen
betreft, deze zijn door de Engelschen geborgen, daar hun
zooeven opgegeven getal vrijwel sluit met het relaes van
den Engelschen Secretaris Coventry, waarin behalve capiteyn Beyma 3) en de luitenant Cornelis Ramson, 95 man
van het scheepsvolk, onder de in Engeland opgebrachte
gevangenen, voorkomen.
De DFrisia" zelf bleef dus behouden en werd, luidens
een brief van den Pensionaris van Zeeland, aldaar door
Zeeuwsche oorlogschepen, masteloos, binnengesleept. 4)
't Schip bleef te Vlissingen om te repareeren, en wij vinden
1) NI. de „Coeverden", „Prins Maurits" en „Stadt Utrecht' (mr. de
Jonge II, p. 22 en v. Aitzema V, p. 380);
2) Te vinden bij v. Aitzema.
3) In 't relaes genoemd: „Wolfy Beem". Ook de naam van den
luitenant is wellicht onjuist weer gegeven; waarschijnlijk wordt er
„Rantzoio" meê bedoeld.
4) Volgens dezen brief, te vinden bij v. Aitzema, was het schip:
„albereyts in de Battalie in den brandt, gesteecken doch wederom vytge„bluscht."
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daaromtrent, zoomede over de daar aan boord ontstane
muiterij, bij van Aitzema V, p. 453, het volgende vermeld :
«Aen het schip i>Frisiae" . . . o n wierdt niet meer als
smatelyck gearbeydt, alsoo de Timmerlieden aen de andere
«schepen daer meer haest by was 1) moesten te werck
«gehouden werden, men liad evenwel aan Sr. Abraham
«Bisschop, die to Vlissingen als Equipagiemeester van het
»Noorderquartier residerende", (was) »en totdat yemand
.wan de gemelte Admiraliteyt 2) overquam, last hadde"
(lees: gegeven) sdaernae to sien" (en) salie mogelycke haest
»daer mede te maecken, het Eondliout was bij hem bestelt
»voor 130 pont Vlaems ende wiert vast op 't Land gearsbeydt, het volck daerop was van vreemt humeur, schijsnende dat den harden slagh van het kruyt wonderlijcke
»operatien in haer herssenen gedaen hadde, seggende nu
sden inhoud van de attestatie, gepasseert op den 18 deses
»voor den Notaris Jan Tobiasz tot Vlissingen ten vorsoecke
»van Tjeerd Haskers Jongebrem , gewesen Constapel op het
»voorsz. schip, sooveel het ghepasseerde in het generael
saengingh, wel waer te wesen, maer dat den voornoemden
»Tjeerd Maskers het minste daertoe gedaen hadde."
De reden dezer muiterij was, blijkens een brief, dd. 30
Juni 1665 3) van H.ïï. Ho. Gedeputeerden, die zich aan
boord hadden begeven om de rust te herstellen, dat het
volk, 't welk liet schip, na den brand, weer bezet had,
zich in 't hoofd had gehaald, dat het schip nu, als prijs,
aan hen toekwam.
De Gedeputeerden begonnen met den grootsten belhamel
1) Zeker juist omdat zij minder beschadigd waren en daardoor
eurder konden worden hersteld om weer zee te kiezen.
2) „Gemelt" is: die van Stad en Lande, doch bedoeld die te Hartingen.
3) Zie copie ter Prov. Bibl.
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te vatten, waarna het hun gelukte de overigen weer tot
hun plicht te brengen.
In dienzelfden brief is ook nog sprake van de opeisching
van een kanon, dat bij de ramp uit het Amsterdamsen
schip de » Coeverden" in de » Frisia" zou zijn overgesprongen.
Hoewel dus volgens v. Aitzema sniet meer als matelyok" aan de »Frisia" werd gearbeid, pleit het toch wel
voor de voortvarendheid der vaderen, dat dit schip,
reeds in 't begin van Augustus, weer gereed was. Den 5n
dier maand, werd nl. bij een Ordre, die nog in H.S. bij
het Friesch Genootschap berust, aan Tierck Hiddes (toen
Admirael) last gegeven om ten spoedigste een galjoot naar
de Wielingen te zenden, ten einde de »Frisia', van daar
naar den Helder, te geleiden , de zee te verkennen en het
schip bij alle gelegenheden hulp en adsistentie te verleenen.
Daar capiteyn Beyma zeker nog in krijgsgevangenschap
was, werd het schip nu onder bevel gesteld van den Harlinger Commandeur Jan Pietersz Vinckelbos. Eerst in Juni
1666 , vinden wij capiteyn Beyma terug, als bevelhebber
op de y> Westergo" , een Hoeker schip, een der kapitaalste 1)
van de Harlinger Admiraliteyt, 't welk hem zeker niet zou
zijn toevertrouwd, indien op zijne plichtsbetrachting in den
laatsten slag ook slechts de minste aanmerking te maken
ware geweest.
Bij zoovele gunstige berichten omtrent het gedrag der
Priesche bevelhebbers, in dezen zeeslag, maakt het een
onaangenamen indruk wanneer men , in den aangehaalden
brief van Booth dd. 8 Juni, leest: »Bruynsvelt Schout-bij»nacht vermits Wandebuoir nevens andere captns. ter judi»cature gesteld in Texel", een feit, dat wel is waar be1) v. Aitzema V, p. 500.
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vestigd wordt door Swinnas 1), doch met de alles afdoende
bijvoeging , dat ook hij (Bruynsvelt) vgeoordeelt wierd met
»een mannelijke dapperheid den vijand onder d' oogen gezien
y>te hebben." Rechtvaardigt deze uitspraak hem dus reeds
ten volle, het enkel feit, dat hij toch ter verantwoording
werd geroepen, kan ook overigens geene schaduw op zijn
gedrag werpen. Immers de dagen der slappe tucht van
den In Engelschen oorlog waren voorbij en het staat vast,
dat de thans aanhangige zaken met eene gestrengheid
werden behandeld, waarvan nog slechts éón voorbeeld hier
te lande bestond. 2)
Doch er is nog eene bijzondere omstandigheid, die elke
ongunstige beteekenis, welke men, aan het enkel feit dier
oproeping zou willen hechten, uitsluit. De, gedurende den
slag, geheerscht hebbende wanorde had het nl. onmogelijk
gemaakt de aan plichtsverzaking schuldige capiteynen reeds
dadelijk alle aan te wijzen; deze moesten later worden
nagespoord en de zekerste weg om daartoe te geraken was
om den kring der ter verantwoording geroepenen zoo ruim
mogelijk te nemen en daarin zelfs mannen te betrekken
als C. Tromp, C. Evertsz, Coenders, de Liefde , Banckerts,
van der Hulst, Marrevelt, de Haen e. a.; mannen, wier
dapperheid en moed boven alle verdenking stonden en die
dan ook allen, met dezelfde loffelijke uitspraak als Brunsveldt, reeds spoedig weer werden ontslagen, terwijl de
meesten der hier genoemden, en onder hen ook Coenders
en Brunsveldt, zelfs zitting kregen in den scheepskrijgsraad,
die over de plichtverzaking van anderen had te oordeelen. 3)
1) l e deel, pag. 10 der Verm. verbet. Engelse, Nederl. Munsterse
krackeelen. Amst. bij Jacob Vcnckel: 1666. Mr. de Jonge roemt
dezen schrijver, als doorgaans goed ingelicht.
2} Vgl. mr. de Jonge II, p. 35.
3) v, Aitzema V, p. 450.
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De matrozen kregen verlof om, bij kwartieren, 8 dagen
aan wal te gaan, mits, van elk quartier, eene «pertinente
lijst" werd opgemaakt van de steden en plaatsen, alsmede
van de straten en stegen, waar ze woonden. 1)
Zoo had dan Prieslands Smaldeel den vuurdoop ontvangen
en glansrijk doorstaan. Met alleen dat geen enkel zijner
schepen in 's vijands handen gevallen of verloren was gegaan 2) zoodat wij ze, twee maanden later, allen, onder
hun nieuwen Luitenant-Admirael, bij 'sLands vloot terug
vinden, maar wat meer zegt, al de capiteynen hadden,
in tegenstelling van zoovele anderen en in weerwil der
ongunstigste omstandigheden, hunne moeielijke taak met
eere vervuld, de meesten hunner hadden daarin zelfs bijzonder uitgeblonken.
Het aan daartoe bevoegden overlatende in eene waardeering te treden der verschillende oorzaken, 3) die tot den
ongelukkigen uitslag van dezen zeetocht hebben geleid, zij
het genoeg te vermelden, dat deze hoofdzakelijk werden
gezocht in de verdeeling onzer zeemacht in te veel smaldeelen en de veelvuldigheid dientengevolge van Opperhoofden,
die zich, bij het begin van het gevecht, bovendien niet
elk aan het hoofd van zijn smaldeel, maar meest allen
op een punt bevonden, 4) 't geen weer ten gevolge had
dat de samenstelling en rangschikking der eskaders niet
naar behooren geschiedde en misschien ook wel, 't zij door
1) v. Aitzema V, p. 450 en Ordres en Zeijnboek van Brunsveldt.
2) De overige eollegiën en de O.-I. Cie verloren samen 17 hunner
beste schepen, of, volgens Swinnas, 16 schepen en een jacht.
3) Er waren ook die het alleen aan onze mindere sterkte toeschreven ,. zeggende: „Godt helpt in 't gemeen den sterckste en wil niet
„altyd mirakelen doen."
4) Dit wordt getuigd in de door de capiteynen aan de Gedeput.
van H.H. Mo. afgelegde, nog op 's Rijks archief berustende, verklaring (zie mr. de Jonge) en voorts bevestigd door Swinnas.
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de windsverandering, 't zij door het onverwachte bevel tot
den aanval, niet meer naar behooren kon geschieden.
Hiermede was het begin der verwarring geboren die, gelijk
hier voor reeds werd aangestipt, nog toenam door het te
veel vooraitzeilen van sommige en het daardoor achterblijven
van andere schepen, waardoor de Eskaders, voor zoover
het dezen al gelukt was zich nog naar de vastgestelde
lijsten te formeren, in en door elkaar liepen. Verder het
niet houden van den gebruikelijken krijgsraad vóór den
aanvang van het gevecht, de niet tijdige aanval, het sneuvelen van Cortenaer, het opspringen van van Wassenaer en
het daarna , met de Admiraelsvlag in top, wegloopcn van
Cortenaers schip , waarin sommige capiteynen , die van Wassenaer hadden zien springen zonder met den dood van
Cortenaer bekend te zijn, het bevel tot den terugtocht
meenden te moeten zien 1) en eindelijk de ellendige lafhartigheid van verscheidene capiteynen, onder wie er waren
die, in 't felst van den strijd, hun geschut ongebruikt hadden gelaten en, na het eindigen van 't gevecht, de proppen
nog op de stukken hadden. 2) Dit alles to zamen wordt als
zoovele oorzaken onzer nederlaag opgegeven, doch. de lezing
van den brief, den 4 Maart 1666 , door den Raadpensionaris
J. de Witt, aan. den Nederlandschen gezant bij het Fransche
hof, van Beuningen, geschreven, 3) zoomede van den hier
na volgenden brief van Tierck Hiddes, aan de Admiraliteyt
1) De Holl. Mercurius acht dit de causa movens van de ramp,
2) O. a. de schepen der O.-I. Cie „Batavia1' en „Sphaera Mundi"
(mr. de Jonge II, p. 18). Hare beide onder Stellingwerf's Eskader
bescheiden bodems nde Mars" en 't „Jacht de Ruiter", komen ook
onder de in Engeland opgebrachte schepen voor (zie relaes v. Ooventry). Behoudens loffelijke uitzonderingen, viel op de vuurvastheid der
capiteynen van de E Compagnie, niet altijd te roemen.
3) Zie bij mr. de Jonge II, p. 27.
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te Harlingen,. 1) doet <îe vraag rijzen, of hier niet aan eene
dieper liggende oorzaak, waarvan de opgegevene slechts
uitvloeisels waren, moet wo.-den gedacht.
Bevat Tierck Iliddes' hiervorenstaand journael, uit den
aard der zaak, niet anders als eene zoo objectief mogelijke
vermelding van feiten, terwijl het reeds eindigt, vóórdat hij
de ramp in zijn geheel kon overzien, in den brief aan zijne
Admiraliteyt, die een meer particulier karakter draagt, treedt
hij daarentegen in eene beoordeeling over het gevoerd beleid
en legt zonder omwegen den vinger op de wondeplek, die,
naar zijn inzicht, het bestuur van 's Lands vloot aankleefde.
De rapporten van den Luitenant-Admirael J. Evertsz en
den Vice-Admirael C. Tromp 2) bewaren, als meer officieële stukken , waarin eene critiek van het opperste beleid
niet op hare plaats zou zijn, daarover natuurlijk het stilzwijgen , doch de Witt, in zijn aangehaalden brief, hoewel
van Wassenaer als een moedig en ijverig krijgsman roemende ,
schrijft ook aan diens mindere bedrevenheid in zeezaken en
aan zijn gebrek aan ondervinding, de voorname oorzaak
der in de vloot geheerscht hebbende verwarring en der
daarop gevolgde nederlaag toe.
Hoogst belangrijk noemt dan ook mr. de Jonge, die er
meermalen uit aanhaalt, Tierck Hiddes' brief, als zijnde van:
»een kundig ooggetuige en een dapper en geoefend »zeeman."
Die brief, gedateerd uit Texel, 16 Juni 1665, luidt
aldus :
»Ick hebbe mijn schipper ende een van mijn Barbiers
»met de gequetsten opgezonden, om Rapport te doen aen
shaer Ed. Mog. van onse slecht ellendige verwaerloosde
»tocht. De Schout bij Nacht Bruynsvelt heeft gezeijt tegens
1) Bij v. Aitzema V, p. 448.
2) v. Aitzema V, p. 446, 447.
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»my ende de Boer 1) dat hy alle gelegentheyt aen U Ed.
»Mog. voor ons soude schrijven."
«Evenwel kan ick niet n&elaten om in t korte bekendt
«te maken, waer onse val van daen ghekomen is."
;
»Vooreerst heeft God Almachtigh ons Opperhooft de
«kennis benomen of noyt gegeven ; 2) Donderdaegs omtrent
«Zuyderzon, zijnde den eersten ouden, of den elfden Junii
«Nieuwen stijl, kregen wij de Engelsche vloot in 't gesicht,
»en hadden daer recht de wint van, en konden daerby
»komen tot ons believen, maer onse Hoofden van de Vloot
«smeten 't bij, 3) ende de geheele Vloot, en lieten 't drijven
«ende naderhand 's nachts met 1 kleyn zeyl gezeylt om
«boven haer te blijven."
«Vrijdaegs was het stilletjes ende waren noch boven
»wint van haer, doch konden wel weder in haer Vloot
«gekomen zijn, doch lieten 't weer dryven, de Vyandt
»quam uyt de Lij hardt naecken des daeghs, 's nachts
«zeylden wy met kleyn zeyl, ende den Vyant deed sijn
«best om bij ons te komen, liep Zuidelijck, 4) doen hadsden zij de wint van ons, doen leijden wij tegens haer
«aen, ende brachten het soo nae, dat met eenighe van
»ons Esquadre twee 5) van haer schepen afsneden, daer
«ick een 6) van soo veel gaf, dat hij niet een schoot meer
1) Do eapiteyn van de „Oostergo."
2) Men vergete echter niet dat het opperbevel, aan dezen dapperen en, vooral te lande, zeer verdienstelijken krijgsman, bepaald tegen
zijn wil was opgedrongen.
3) „maer lietent boven haer leggen" zegt het Journael, wat trouwens op hetzelfde neerkomt.
4) Namel. de wind.
5) Namel. „the Charity" en „the John & Abigäil (verslag v. Coventry).
6) „the Charity" (Holl. Merc. p. 72; zie ook p. 488, noot 2 ,
hiervóór).
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»schoot, noch niet een man boven bleef, soo passeerden
»wij raalcanderen voorby ende leijden doen tegen malkander
»weer aen, doen zag ick strack wel dat het werck niet
»wel aengeleydt wierde. Ick sal hiervan niet meer schrij»ven. Den vijand wende doen loefwaert van ons, en met
»ons heen, doen vochten eenige van onse schepen hart,
»ende lagh onse Vloot soo 't zamen getropt in de Ly en
»in de roock sonder ghesicht: de Engelsche hadden en
» hielden soo de loef, dat konde soo niet wel uytvallen,
»dat men konde en moeste doen werde naegelaten, doen
»onse voorste schepen de wijck gaven en sackten af, en
»den vijant met haer, doen konden wy de Engelsche vloot
sdoorghesneden hebben, en so de loef van veel of wel de
»meeste Vloot gekregen hebben, maer doen de Vlagghen 1)
»altemael sackten, volghden de rest mede. Ick was tot
»seconde van den Admirael Stellingwerf gekozen, ende hebbe
» volgens acte ender ordre op hem gepast, ende al door
»dicht achter hem gehouden, watter meer van valt te
«adviseren geschied mondeling.
»Ick hebbe gisteren bij de Staten Generael geweest, aen
»Boordt van den Admirael Tromp, die mij schriftelijcke
»ordre gegheven heeft, het schadeloos geschotene op het
»spoedighste te repareren, dat ick sal doen. Myn Boegsspriet is geschooten datter een ander moet wesen, de
sgroote Mast moet oock verandert zijn, daer steeckt een
>>kogel boven in 't hart van deselve Mast, maer de oude
»Mast sal voor een Boeghspriet goedtgemaeckt konnen
»worden, soo 't mij toelijckt, vier à vijf stucken van mijn
»zwaer Kanon zijn gescheurt ende stucken afgesprongen."
1) Namel. de vlaggeschepen, die der opperhoofden. En daar deze
pas afhielden (zie p. 490) om de vluchtenden te dekken, toen de
aftocht algemeen werd, volgt ook hieruit weer, dat Tierek Hiddes tot
diegenen behoorde, die het allerlaatst stand hielden»
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Heeft deze brief, gelijk wij reeds zagen, uit een meer
algemeen historisch oogpunt, hooge waarde, in het bijzonder
is het een belangrijk stuk, omdat daaruit zoo duidelijk
spreekt de kloeke geest van dezen grooten voorzaat en
omdat het, voor zoover bekend, het eenige 1) stuk van
zijne hand is, waarvan de inhoud is bewaard gebleven.
Gelijk hiervoor reeds werd aangestipt, waren er, nadat
de vloot reeds was uitgezeild, 9 schepen ter versterking
nagezonden, waar onder ook de capiteynen der Priesche
Admiraliteyt Canter en Clant. Het bevel over die scheepsmacht was tijdelijk aan den eerstgenoemde toevertrouwd,
doch of dit smaldeel de vloot nog vóór of tijdens den slag
bereikt heeft, bleek mij niet. Uit hetgeen Swinnas 2)
meedeelt, moet men echter opmaken, dat de wijze, waarop
Canter en zijne capiteynen zich van hunne opdracht kweten,
althans in den eersten opslag, niet de onvoorwaardelijke
goedkeuring der Overheid heeft weggedragen, daar hun,
volgens dien schrijver, hunne ^schepen en de Zee" tot nader onderzoek werden ontzegd. Wat dit »nader onderzoek"
later aan het licht heeft gebracht, wordt niet gemeld,
maar dat het, wat Canter en Clant betreft, wel gunstig
moet zijn uitgevallen, is haast niet te betwijfelen, daar
beide, een paar maanden later, weer in denzelfden rang
op de vloot voorkomen.

Al zeer spoedig na dezen rampvollen tocht werd Tierck
Hiddes, in Stellingwerf's plaats, tot Luitenant Admirael
1) Vgl. p. 380, noot 1.
2) Ie d l , p. 21.
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ter Admiraliteyt van Vrieslandt benoemd en den 29 Juni 1)
reeds als zoodanig beëedigd.
Ontegenzeggelijk had hij deze even spoedige als hooge
bevordering, die hem zelfs zijne superieuren, den ViceAdmirael Coenders en den Schout-bij-nacht Brunsveldt,
over het hoofd deed springen , eenig en alleen aan eigen
verdienste te danken; doch hoe groot zijne verdienste ook
was en hoe gelukkig de op hem gevallen keuze ook mocht
worden genoemd, oppervlakkig schijnt toch de hem boven
Coenders toegekende voorrang, de verdiensten van dezen
laatste eenigermate te verkleinen. Immers Coenders, als
Vice-Admirael, was de naaste in rang tot het LuitenantAdmiraelsehap; hij was, wat in die dagen vaak niet weinig
gewicht in de schaal legde, 2) gesproten uit een deftig,
oud geslacht en, niettegenstaande hij uitdrukkelijk wordt
genoemd onder die bevelhebbers, welke in den laatsten
slag den aiouden Nederlandschen zeeroem waardig hadden
gehandhaafd, 3) werd toch, nu het op bevordering aankwam, een lagere in rang boven hem gesteld.
De reden daarvan is echter niet in zijn persoon, doch
elders te zoeken. Coenders was een Groninger en, terwijl
de Vice-Admirael bij deze Admiraliteyt werd benoemd door
de Gedeputeerde Staten van Groningen, die ook de capiteynen der uit de subsidiën van Stadt en Lande geëquipeerde
schepen, aan H.H. Mo. voordroegen, 4) hadden de Gede1) Volgens aanteek. ter Prov. Bibl.; zie de kennisgeving aan H,H.
Mo. als bijlage 5 hierachter.
2) o. a. bij de benoeming van van Wassenaer tot Adml.-Genl. van
's Lands vloot en later, bij die van van Aylva, tot Luit.-Adml. van
Vrieslandt.
3) Mr. de Jonge II, p. 17.
4) Dit was een doorn in het oog der Harlinger Admiraliteyt. Men
leze daarover haren brief dd. 19 Juli 1665, aan H.H. Mo. (eopie ter
Prov. Bibl.)

33
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puteerde Staten van Vrieslandt de keuze van den Luitenant- Admirael. 1) Het gevolg hiervan, waartoe deze regeling trouwens zelf aanleiding gaf, was, dat beide provinciën , van hun benoemingsrecht, steeds ten voordeele
hunner eigen gewestgenooten gebruik maakten. Zoo werd
dan ook, na den dood van Tierck Hiddes, de wel verdienstelijke Friesche krijgsoverste Hans Willem Baron van
Aylva, die evenwel nimmer ter zee had gediend, boven
den kundigen Groninger zeeman Enno Doedo Star, tot
Luitenant-Admirael benoemd.
Eene loffelijke uitzondering op deze gewoonte om, vóór
alles eigen gewestgenooten te kiezen, gaven de Staten
van Groningen, toen zij, kort na Coenders dood, de keuze
van diens opvolger als Vice-Admirael aan De Ruyter opdroegen : t>oordeelende dat de gemelde Generaal de beste
T>kennisse hadt van de qualiteiten, die tot bekleeding van 't
^gemelde ampt werden vereischt, ook mede van zoodaanige
y>persoonen, die in de voorgaande gevechten genoeghzaame
y>proeven van hunne moedt en dapperheit hadden gegeven." 2)
Aldus wist Groningen liet algemeen belang boven een
bekrompen provincialisme te stellen I
De Ruyter verkoos daarop Enno Doedo Star 3) »als
1) Zie o. a. bijlage 5.
2) Brandt, p. 529.
3) Uit Harkenroth's Oostfriesche oorsprongkelijkheden, deel I, p.
181, blijkt, dat Star omstreeks 1611, is geboren te Oosterhuusen, in
het huis alwaar in dat jaar, ten overstaan van Gecommitt. van H.H.
Mo., tusschen Graaf Enno van Oostfrieslaad en de Standen van dit
land , een accoord werd gesloten; dat hij te Hinta werd gedoopt, „zijnde
„de Gecommitteerden van de Hoogmoogende Heeren Staaten Generaal zijne
„Peters, hem den Naame gevende van den Grave, en den Praesident
„van den Ridderschap {in Oostfriesland) alzoo Enno Doedo"' en eindelijk , dat hij in 1705, op zijn goed („het Bolhuis") bij Wirdum, in de
Ommelanden, is overleden. K. v. S. in Nav, 1856, p. 81 , stelt zija
overlijden eehtor in 1707. Zijn kleinzoon Cornelis Starr was lange jaren
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»een ervaaren soldaat en zeeman, die 't stuk der equipagie
»grondig verstondt en daarenboven van ouder tot ouder uit
»de Provincie van Stadt en Lande was gesproten." Deze
laatste aanbeveling had een man als Star voorzeker niet noodig, zelfs niet nu de Groninger Staten onbekrompen genoeg
waren geweest om de Ruyter's keuze daaraan niette binden.
Houdt men derhalve in het oog op welke wijze, namelijk
door benoeming van eigen gewestgenooten, in den regel
van het benoemingsrecht werd gebruik gemaakt, dan wordt
daardoor elke gedachte aan een voorbijgaan van Coenders,
door de verheffing van Tierek Hiddes boven hem, noodzakelijk uitgesloten, terwijl, afgescheiden nog van laatstgenoemdes werkelijk buitengewone verdiensten, die verheffing
voor Coenders te minder stootend kon zijn, daar hij als
onüintms-capiteyn slechts 4 maanden langeren diensttijd had
dan Tierek Hiddes en zijne benoeming tot Vice-Âdmirael
nog slechts van de maand Maart deszelfden jaars dagteekende. 4)
Eenigszins anders was het evenwel met Brunsveldt; deze
toch was een uit een niet onaanzienlijk geslacht gesproten
Fries, 2) en, hoewel ook nog pas sinds Maart te voren,
als Schout-bij-nacht, toch reeds in 1662 als ordinariscapiteyn bij de Vriesche Admiraliteyt in dienst. Hij werd
dus feitelijk overgeslagen of gepasseerd; doch neemt men
in aanmerking dat in die dagen het getal dienstjaren lang
Taelman en gezworen Gemeensman te Groningen en stierf aldaar 9
Januari 1748, oud 64 jaar. (Ned. Jaarb. 1748, p. 71).
De familie Star Lichtenvoort, te Onderdendam, bezit een aantal
brieven en papieren den Vice-Admirael betreffende, welke door haar
nog met zorg worden bewaard.
Een Doede Star komt in 1682 , als schipper der O.-I. Comp. voor.
(Nav. 1860, p. 258).
1) Zie deze benoemingen hiervoor breeder vermeld.
2) Zie de Haan Hettema & Halmael's Stb. v. d. Fr. Adel II, p. 59.
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niet altijd voor bevordering den doorslag gaf en zeker wel
het minst als regel kon worden aangenomen bij de Vriesche
Admiraliteyfc, wier meeste capiteynen zoo weinig met elkander in anciënniteit verschilden ; dat voorts Tierck Hiddes'
verheffing tot Admirael, eenig en alleen haren grond vond
in diens meer dan gewone 1) bekwaamheden en andere persoonlijke eigenschappen, waardoor hij, vooral in den jongsten
zeeslag, zoozeer had uitgeblonken — dan behoeft men zijne
verheffing boven Brunsveldt eigenlijk nog niet noodwendig
ten nadeele van dezen laatste uit te leggen.
Mettemin is het opmerkelijk, dat hij, ook na het
sneuvelen van Tierck Hiddes en Coenders, hoewel hij zich
nog kort te voren in den Vierdaagschen Zeeslag bijzonder
had onderscheiden en niettegenstaande hem zelfs de waarneming van het Luitenant-Admiraelschap voorloopig was
opgedragen — dat hij ook toen weer voor de definitieve
benoeming werd voorbijgegaan. Daaruit moet men wel
opmaken dat hem, tegen zijne opklimming in het algemeen,
iets in den weg moet hebben gestaan en, mag men den
ongenoemden schrijver in de Leeuw. Courant dd. 25 Juni
1890, gelooven, dan was dit bezwaar (waarin het bestond
wordt niet gemeld) meer gelegen bij H.H. Mo. dan bij de
Vriesche Admiraliteyt, eene omstandigheid, die al dadelijk
doet vragen of het dan misschien in zijne staatkundige
gevoelens lag; was hij wellicht Prinsgezind ? 2)
1) Zoo zegt b.v. Booth in zijn brief dd. 6 Aug. 1666 (O.S.): „dat
„onder alle captn. nimand op verre na hy hem komt, noch tot de Vlagge
„so bequaem is."
2) Dit waven de Friezen echter in het algemeen en vooral het
Friesche evenals ook het Zeeuwsche zeevolk. Mr. de Jonge I I , p.
315, haalt b.v. ter weerlegging van het aan Cornelis de Witt te laste
gelegde, als of hij in den slag bij Solebay, de Fransehen zou hebben
gespaard, aan, dat het juist waren de Zeeuwen en Vriezen „die bekend
„stonden der Stadhouderlooze partij en nog veel minder den Fransohen,
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Intusschen heeft hij nog vele jaren 1) den lande met trouwen met eere gediend en verdient zijn naam eene waardige
plaats naast die van de andere Priesche zeeridders uit het
tijdperk onzer grootste glorie ter zee.
Tierck Hiddes had dan nu het Luitenant-Admiraelschap
aanvaard en toen men hem de sierlijke Admiraelsrok aantrok, moet hij hebben uitgeroepen: y>Hwat scil uws Tryn
nou sizze. 2)
Eene andere bijzonderheid ter gelegenheid zijner aanvaarding dezer waardigheid, was, dat zijne medeleden der
Harlinger Vroedschap weigerden hem nu verder tot hunne
werkzaamheden toe te laten, waarmee hij echter weinig
gediend schijnt te zijn geweest, daar de beslissing van
Princes Albertina werd ingeroepen. Deze Regentes, »na
deliberatie ende rijpe examinatie" van y>wederzijtse" stukken , stelde evenwel bij haren, den 4/14 December 1665, uit
Groningen geschreven brief, de Vroedschap in het gelijk, met
uitnoodiging om tot de benoeming van een nieuwen Vroedsman over te gaan ; »alsoo in deese Provintie noyt gebruicke„toegedaan te zijn", welke de zeemacht van Koning Lodewijk hadden
bestreden, op de vlucht gejaagd en vervolgd.
1) In 1674 maakte hij, op de „Oosterc/o'\ den bekenden tocht
van Tromp langs de Fransche kusten meê. Zijn journael daarvan,
dat mede eenig licht op zijne persoonlijkheid werpt, berust met verschillende andere van hem afkomstige stukken, in H. S., ter Prov.
Bibl. (Gat. V, p. 1811). Hij is vóór 1698 overleden, waarna zijne
weduwe te Groningen is gaan wonen. Zijn zoon Theodorus schijnt aldaar toen secretaris te zijn geweest. (Vgl. o. a. Stemcoh. 1698 en 1728
op Kimswerd, no. 13. Zie ook p. 391, noot.
2) Dr. J. H. Halbertsma zegt in „Twigen uwt ien âlde stamme" :
„Dit is my sein fen ien âld Secretaris fen Boalswert, dy it uwt
„de hân hie fen ien Harnzer, dy er by stie, do de admirael him
„klaeide." Dat die oud-Secretaris het „uwt de hân", nl. door nagelaten geschrift, van dien Harlinger had vernomen, is aan te nemen,
maar dat deze het hem mondeling zou hebben meegedeeld, is naar
de tijdrekening, niet wel mogelijk.
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»hjk ende admissibel is geweest dat een persoon tegelijek
spolitycq ende militaire functiën heeft becleedt." 1)
Het tractement van den nieuwen Luitenant-Admirael
werd, bij resolutiën van Gedeputeerde Staten dd. 10/17
Februari 1666, aanvankelijk op ƒ 2 0 0 . — , doch nader op
ƒ 300.— per maand bepaald. Wel zegt dr. H. J. Broers 2)
op eene lijst van alle tractementen in de provincie Friesland , dat van Tierck Hiddes tot een, bedrag van ƒ 3000.—
te hebben aangetroffen, doch 't is te betwijfelen of die lijst
wel eene tractementslijst is geweest en niet die, waarop de
bedragen waren uitgetrokken, welke alle burgerlijke en
militaire waardigheidbekleeders hadden bij te dragen in
zekere gedwongene leening. Op deze laatste lijst, waarvan
nog een geschreven exemplaar ter Prov. Bibl. berust, komt
namelijk Tierck Hiddes tot een bedrag van ƒ 3000.— voor. 3)
H.H. Mo. hadden den 11 Augustus 1665 besloten dat,
onder opperbevel van de Ruyter, o. a. wegens de Vriesche Admiraliteyt, als Hoofdofficieren, op de vloot zouden
commandeeren: Tierck Hiddes de Vries, als Luit.-Adml.,
Rudolf Coenders, als Vice-Adml. en Ilendrick Brunsveldt,
als Schout-bij-nacht. Na door den Raadpensionaris Johan
de Witt en door den Vrieschen afgevaardigde van Haren 4)
met Z. en Z.W. wind, door het Spanjaardsgai te zijn uitgeloodet, liep 'alands vloot nu, den 14n derzelfde maand,
1) Resolutieboek, fol. 58. De vraag ligt voor de hand waarom
deze regel dan niet reeds, bij zijne benoeming tot „ordinaris-capiteyn",
was toegepast.
2) In zijne Bijdr. tot de Geseh. v. h. Ned. Zeew. bijeengebrachte
uitgegeven en onuitgegeven stukken, p, 292.
3) Op eene dergel, lijst bij v. Aitzema V, p. 783 echter voor ƒ 2000.—.
4) Blijkens brief van Johan de Witt zelf, dd. 17 Aug. 1665, geschreven uit het schip „de Liefde" en gericht aan den pensionaris
Vivien, te vinden in de „Copye van eea Missive Aen een goet Vrient"
enz., gedrukt „Tot Delft. In 'tjaer 1666", brachten de Witt en van
Haren elk een der grootste schepen uit, waarna de anderen volgden.
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•weer in zee, waarop zij, den 15n en 16n, nog werd versterkt met eenige schepen, die, toen de wind naar 't E\O.
liep, het Landsdiep waren uitgezeild.

Onder deze laatsten

bevond zich Tierck Hiddes met het Vriesche smaldeel. 1)
De geheele vloot telde nu 93 schepen van oorlog en
fregatten,

ruim 20 jachten en galjoten, 12 branders en

ettelijke behoefteschepen. 2)
In

afwachting der komst van de Ruyter,

was binnengevallen,
opperbevel

nam de Luit.-Adml.

waar en, in zee gekomen,

die te Delfzijl
C. Tromp het

was diens eerste

werk om de vloot in drie Eskaders te verdeelen. Het 3e,
waartoe het Vriesche smaldeel behoorde, werd gesteld onder
Tierck Hiddes en zou den wimpel 3) van de kruissteng
voeren.
werd

Later echter,

na de aankomst van de

Ruyter,

dit in zoover gewijzigd, dat Tierck Hiddes' Bskader

nu het 4e werd, met de geus 4) op de boegspriet. 5)
1) Brief van den heer J. Boreel dd. 14 Aug. 1665. (Cod. Dipl.
Neerl. v. h. Hist. Gen. te Utrecht). Brunsveldt was echter reeds 29
Juni met zijn schip in Texel. (Ordres en Zeynboek).
2) Brandt p. 405/7; mr. de Jonge II, 45.
3) Bestaande uit de nationale kleuren: rood, wit en blauw. In
den regel voerde het Ie Eskader, het corps de bataille, dat door den
opperbevelhebber zelf werd aangevoerd, dezen wimpel aan de groote
steng, het 2e (meestal de voorhoede) aan de voorsteng en het 3e (veelal
de achterhoede), gelijk ook hier, aan de kruissteng. De hoofden der
verschillende Eskaders voerden bovendien in de vlag, die zij van de
voor- of van de kruissteng lieten waaien, het wapen der Provincie
of der Admiraliteyt, waartoe zij behoorden, terwijl de opperbevelhebber zijne admiraelsvlag boven den wimpel, van de groote steng,
voerde. (Mr. de Jonge I, p. 710).
4) Eene kleine vlag waarin, over 't algemeen, de kleuren voorkomen van de vlag der natie, waartoe het schip behoort. Bij ons bestaat
zij uit rood, wit en blauw en bij de Engelschen uit het zoogenaamde
spirineweb hunner vlag.
5) Het vorenstaande is, evenals de hierna volgende daadzaken,
voor zoover niet anders gemeld, hoofdzakelijk ontleend aan Brandt's
Leven van de Ruyter.
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Dit Eskader, dat den linkervleugel uitmaakte, 1) bestond
uit de volgende schepen, 2) die weer in drie smaldeelen
waren onderverdeeld, 3) als:

VIERDE Ei3KAJDER
ie Sma deel.
Stuk- Ma- Mari- Sol- Landoff. over
de
ken. troz. niers. daten soldaten. 4)

Lt.-Adml. Tierck Hiddes
de Vries s) . . . •tide Steeden"
Cap. Jan Jansz. Vyseiaer •bIFestergo" 6)
Transportere . . .

57 231 14
54 196 12

47
36

111 427 26

83

Capt. Johan
Treslongh.

1) Brief Boreel, dd. 18 Aug. 1665.
2) v. Aitzema V, p. 4J9, geeft eene lijst, die nog al van deze afwijkt, maar dan ook opgemaakt schijnt te zijn naar de voorloopige
Bskader-formatie van Tromp. Overigens schijnt zij echter ook minder
juist, daar de „Frisia", „'t Kasteel van Medembück", „de Witte Eenhoorn" en de „Zutfen" er in 't geheel niet op voorkomen. Zij heeft
echter deze verdienste, dat zij ons de namen der op sommige schepen geplaatste bevelhebbers der Landsoldaten doet kennen.
3) De samenstelling van elk dezer blijkt uit eene bij het Fr. Gen.
berustende, door des Admiraels schrijver B. Gabbema, in dorso geteekende H. S. lijst; hetzelfde stuk dus, dat, gedurende dezen tocht, zich
in Tierck Hiddes' kajuit zal hebben bevonden. Bij geen enkelen schrijver vond ik deze smaldeeling vermeld. De namen dor schepen en eapiteynen van de Vriesche Admiraliteyt zijn gecursiveerd door schrijver dezes.
4) Voor zoover er hierna, achter verschillende schepen, geene namen
van landoffîcieren worden genoemd, stonden de op die bodems ingedeelde landsoldaten onder het bevel van gegradueerden van lageren
rang, zoo als adelborsten, sergeants of corporalen.
5) Nergens blijkt wie zijn vlaggecapiteyn was, of het moet zijn
vroegere Luit. Albert Lammertsz Moy zijn geweest. In een brief dd. 19
Juli 1665 (in copie ter Prov. Bibl.), waarbij de Gecommitt. Raden ter
Admt. v. Vriesl. aan H.H. Mo. kennis geven van diens benoeming tot
eersten capiteyn aan boord van Tierck Hiddes, wordt hij namelijk genoemd
„desseïfi gewezen Lt.", doch aangezien, volgens aanteekening op die
copie (van den heer Leupe ?), uit het Commissieboek van H.H. Mo. niet
blijkt, dat deze, die, naar het schijnt, de electie aan zich wensehten
te houden, die benoeming hebben bekrachtigd, — is het, hoewel niet
onwaarschijnlijk, toch niet zeker, dat zij feitelijk in werking is getreden.
6) In 1666 kwam dit schip, met 50 st., onder capt. Wytze Beyma.
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Stuk- Ma- Mari- Sol- Landoff. over de
soldaten.
ken. troz. niers, daten
Transport . . ,

111 427 26

83

Cap. Barent Hiddes de
Vries . . . . 3

54 160 29

48

ïiZevenwolden" 1)
Jan Adelaer A. ) . »'t Raadhuis v.
Haerlem"
Henrick Vollenhove
A.
»de Zon."

»

»

Cominr. 4) Yde sHyïkesz
Colaert )

îiPostiljon"
»de Kleene
Harder."
»
Gerrit Boos N.K. »'t Kasteel van
Medemblick"
B r a n d e r : 6j
Commr. Olivier Aggesz. ^Abrahams
(of Ages) . . . . . Offerande"
»

38 170

2

Cap. Jacob Hogisv. ^)
Willem Catz,Lt.
31 v. Otto Gansneb.
Gerrit v.Mierop,
26
Lt. v. Cap.
Mario.
29

36 118

5

15

30 116 17

9

52 178 18
50 152 23

Hein Brouwer A.

Galjoot:

Schipper Dirck Reiners »de FortudrC
Transportere . . .

371 1321 120 241

Den 7 Juni 1672, in den slag bij Solebay, toen het gecommandeerd
werd door Yde Rylkesz Colaert, weerde het zich bijzonder dapper, ten
bewijze waarvan mr, P. Valckenier ('t Verwerd Europa p. 449) vermeldt, dat het dien dag van de 14000 pond buskruid, die't aan boord
had, niet minder dan 11000 pond verschoot. De overgebleven 3000
pond strekten echter tot zijn eigen verderf, daar het, den volgenden
morgen te 5 uur, door ongeluk of onvoorzichtigheid, in de lucht vloog.
Zie hieromtrent verder het stukje „Friesl. ter zee", Fr. Volksalm. 1891.
1) Ten vorigen jare het Adml. schip van Stellingwerf.
2) Vermoedelijk dezelfde die, in 1662, capt.-luit. der comp. van den
Gouverneur van Sluys was, en, den 25 Juni van dat jaar, te Dordt
trouwde met JvMth Carnou, j . d. aldaar.
3) A. beduidt hier: Amst. collegie; N.K.: Noorderkwartier; en
O.I.C,: O.-I. Compagnie.
4) en niet capt. Eerst den 19 October 1666, werd hij , tengevolge
het sneuvelen van Tierck Hiddes, als extra-ordin. capiteyn voorgedragen.
5) Zie over hem en anderen het m. a. stukje „Friesland ter zee.''
De voordracht van Yde Hyïkesz Colaert tot extra-ordin. capt. was
echter niet van 13, maar van 19 Oct. 1666,
6) De branders voerden blijkens de Eskaderlijst van 11/21 Aug.

Wumkes.nl

514

EENIGE BLADZIJDEN UIT

2e
Smaldeel.
'2e Smaldeel.
Stuk- Ma- Mari- Sol- Landoff. over de
soldaten.
ken. troz. niers. daten

371 1321 120 241
Vice-Adml. Rudolf Coen- itStadt en
Lande."
ders . . . . . . . .
CaP. Wiilem Canter 3) . » Groeningen '*)
» Cornelis flllardtsz
v. O o s f r u m . . . . »Ometandia"
» Karsten de Rechtere »'t Huis te
O.I.C.
Zwieten"
» Pieter Klaasz. Wyn- »West Vriesbergen N.K. . , ,
landt"
» Jan Raap s ) . . . . . »St. Paulus"
» Elandt du Bois e) A. »de Vreede."
» Cornelis Victol N.K. »de Witte
Eenhoorn."
Brander:

Commr.

7

')
54 215 —
44 150 13

42 Cap. PercevalP29

48 144 28

22

70 246 —

77

50 144 27
44 155 —
40 127 —

42

31 123 18

17

35 Robbert Paen ,
18

vendrig van
. . . Sanderlant.

)

Jan Hesselsz.
Wiersma

»de Hobbe"

Galjoot:
8)

752 2625 206 523
1665, mede in M.S. bij het Fr. Gen. berustende en door den schrijver
B. Gabbema geteekend, elk 2 stukken en 12 matrozen.
1) Zoowel volgens Brandt, als volgens cvengemelde Eskaderlijst.
Op de Smaldeellijst komt dit schip daarentegen met 50 stukken voor,
wat echter wel niet juist zal zijn.
2) Vermoedelijk Meinart de Perceval, heer van Wychern, in 1681
Luit.-Coll. (N. Familiebl. 1889, p. 66).
3) Zie noot 5 vorige pag.
4) Dit schip komt later niet weer op de Eskaderlijsten voor.
5) 't Bleek mij, bij nazage van verschillende lijsten niet, waar deze
thuis behoorde.
6) Zie omtrent hem, zoomede een brief van zijne hand: Navorsch.
1853, 3e jaarg., p. 65.
7) Zie noot 6 vorige pag.
8) Een, uit de Groninger subsidie'n, gehuurd vaartuig, welks
naam, evenmin als die van den schipper, op de Smaldeel- of op de
Eskaderlijst wordt genoemd.
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Be Smaldeel
Stuk- Ma- Mari- Sol- Landoff. over de
ken. troz. niers. daten
soldaten.
Transport .. .
Schout-bij-N.

752 2625 206 523
1!

Hendrick

BrunsveSd! . . . . ïiAlbertina"
Cap. Aibert Pïetersz de
y>OosteTgo"
Boer
Commr. 2 ) Joost Michielsz
ïiHollandia"
(Ouyck)
» Tsbrant de Vries A.

» Doesburg"
4
» Jan Vinckelbos 3) vFrisia" )
Cap. Arent Simonsz Va- »de Wakende
der A
,
Boey"
» Simon Jansz. 5) . , »de Hoope"

54 205 —

61») Cap. Doubleth.

68 216 54

31

40 136 33
50 174 22
40 116 40

30 Gerrit Meylin26
gen , Lt.
30 van . , . Smith.

52 176 10
44 150 —

35
30

Galjoot:
Schipper Piefer Jochems v>de Fortuin"
Totaal van het geheele Eskader
waarbij Brandt nog voegt:
cap. Jacob Philipsz. 5 )

6

)...

»Zutfen"

1100 3798 365 766
38 120 —

ibuiten de bran'ders en galjoten,

35

1) Ia strijd met de M.S. Eskaderlijst en ook met Brandt, geeft de
Smaldeellijst hier het getal 50, terwijl de Eskaderlijst, in afwijking van
Brandt, het getal landsoldaten, hier op 42 stelt.
2) Werd den 23 Nov. 1665, in de plaats van A. P. de Boer, tot capiteyn
voorgedragen met de aanduiding van: „Commandeur op de Hoïïandia."
3) Zie pag. 513, noot 5.
4) Later, ter onderscheiding van het nieuwe Admiraelschip, „Klein
Frisia" genoemd.
5) Zie noot 5 vorige pag.
6) Hiervan telde het Smaldeel Stukk. Matr. Marin. Landsold.
551
der Vriesche Admt
1939
225
405
Telt men hierbij de „St. Pieter",
29
waarover nader, met
40
153
—
4
,
24
—
de branders met
en het galjoot van Dirck Reiners
2

voerde, dan blijkt, dat de Vr. Admt.,
buiten de bemanning der drie galjoten , die niet wordt opgegeven, in
zee had:
. , : . . . . . .

597

2116
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De üZutfen" komt echter noch op de, pag. 513, noot 6,
vermelde Eskaderlijst, noch op de Smaldeellijst voor.
Boëthius Gabbema, die bij 't leven van Stellingwerff
schrijver op diens Admiraelschip was, schijnt later als
zoodanig bij Tierck Hiddes te zijn overgegaan. Immers de
orders, die laatstgenoemde van den Opperbevelhebber of van
H.H. Mo. Gevolmachtigden op de vloot ontving, en die
alsnog in H.S. bij het Friesch Gen. bewaard worden, dragen
meest alle het opschrift: -»pro me" , waaronder Gabbemas
naamteekening.
Gelijk bekend is, had deze tocht een tweeledig doel: nl.
om de uit de ïfoord verwacht wordende O.-I. retourschepen,
die, daar het Kanaal door den vijand onveilig werd gemaakt,
benoorden Schotland of, zooaîs het destijds werd genoemd,
% achterom" waren gezeild, en andere koopvaarders, die men
mocht ontmoeten, — naar het vaderland te convoyéren en
tevens om de Engelsche vloot aan te tasten en uit zee te
slaan.
Aldoor op de koopvaarders kruisende, bevond 's Lands
vloot zich den 22 Aug. 10 mijl benoorden Doggersbank,
ongeveer oostelijk van New-Castle en bereikte zij den 29n
Bergen in Noorwegen, alwaar men de hiervoor reeds aangestipte ontmoeting der lîoll. O.-I. vaarders onder Commandeur de Bitter, met de 14 Engelsche oorlogschepen ,
vernam.
Stijve westelijke winden noodzaakten haar echter den
volgenden dag, om, ten einde uit den wal te blijven, af
en aan te houden, tengevolge waarvan zij wel 30 mijlen
benoorden het punt geraakte, waar de koopvaarders uit
Bergen zouden worden opgewacht; doch nadat den 3 Sept.
de wind tot N. en N.O. was uitgeschoten, werd den volgenden dag, de afgesproken plaats tusschen het Noorder-
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en Zuidergat weer bereikt. Gelijk reeds meermalen was
geschied, werden ook nu van tijd tot tijd oorlogsehepen
uitgezonden om koopvaarders op te halen en zoo werd ook
de y>Frisia' ingedeeld bij vijf andere schepen, die den 3
Sept., met gelijke bestemming, onder den Schout-bij-nacht
Stachouiver, uit de vloot zeilden en, weinige dagen later,
weer bij de vlag terug kwamen..
Hoewel er nog verscheidene koopvaardijschepen door den
ongunstigen wind belet werden uit te loopen en er een
O.-ï. schip aan den grond zat, achtten de Gevolmachtigden
van H.H. Mo. het, uit aanmerking van het groot aantal
bodems met kostbare ladingen, dat reeds onder de vlag
was verzameld, onverantwoordelijk om zich, ter wille der
achterblijvers, langer onder deze gevaarlijke kust op te
houden; een besluit, dat te eerder werd genomen, omdat
de Gevolmachtigden ook van oordeel waren, dat het hoofddoel van dezen tocht eigenlijk was om de Engelsche oorlogsvloot op te zoeken en aan te tasten.
Er zouden twee oorlogsehepen worden achtergelaten, om
de achtergebleven koopvaarders te beschermen. Verder
werd er een zeilorde vastgesteld, krachtens welke Tierck
Hiddes met zijn Eskader, de achterhoede zou vormen en
de koopvaarders tusschen de vier oorlog-Eskaders in zouden
zeilen, met dien verstande echter, dat zij, ingeval men in
gevecht mocht geraken, moesten zorgen zooveel mogelijk
uit het gedrang en boven den wind te komen.
Daarop werden, op ongeveer 6 mijlen westwaarts van
Bergen, de ankers gelicht en de koers Z.W. gesteld.
De zorg voor de koopvaarders baarde den vlootvoogden
geene geringe moeite. De heer Boreel beklaagt zich aldus
over hen: i>dat (zij) altijt voorloopers ende baetsoeckers sijn
•aalse maer eenichsints vooruyt konnen komen ende als sy de
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»achterste sijn, moet men se inwachten, ja dyckwyls en
^willen na behoor en geen seyl maecken, 't welck ons alle
»dese sorgen ende desordre heeft veroorsaeckt, want wij heby>ben altijt moeten voortseylen om de tragen metten tayen
»hals te trecken, ende des auonts deselue noch moeten iny>wachten" enz.
Al spoedig, in den voornacht van 8 op 9 Sept. begon
de wind hoe langer hoe sterker uit het N.W. en N.W.
ten N. op te steken, om den volgenden dag tot een geweldigen storm over te gaan, die meest uit het N.N.Westen, tot den morgen van den l l n aanhield en de vloot,
niettegenstaande de Ruyters pogingen om haar zooveel
mogelijk bij elkaar te houden, dermate verstrooide dat hij,
reeds des morgens van den lOn, slechts weinige schepen
meer bij zich had. De een stormde hier-, de ander daarheen.
Vele capiteynen, wellicht beducht voor het inslaan hunner spiegels door de van achteren aanrollende zeeën, staken bij den wind; anderen echter, onder wie, voor zoover
het opwachten van achterblijvers zulks gedoogde, ook de
Ruyter's ranke bodem »Delfland?' 1) zich bevond, lieten
1) Hier aan boord bevonden zich H;H. Mo. Volmachtigden de H.H.
Johan de JVitt, de 78 à 79-jarige afgevaardigde Huygens uit Gelderland en Boreel uit Zeeland, welke hooge dignitarissen ruim hun deel
in de zorgen, vermoeienissen en ontberingen van het zeeleven meedroegen. Een staaltje daarvan geeft laatstgenoemdes brief aan den
Raadsheer Kinschot (Cod. Dipl. Neerl. van het Hist. Gen.):
„Maandaeh 17 Sept. op de kust van Bergen 6 mijlen van de wal:
„Nu sal iek beginnen te verhaelen onse oeconomie, welcke bestaat in
„den cajut, daerin vijf personen, yder een bedt, ende voor alle raedt„kamer, eetkamer, secreetkamer, halle offe spijskamer, broodkamer,
„harinckkamer, keerskamer, kaeskamer, wijnkelder, byerkelder, apo„theeckerswynckel (doeh dese is nu geremoveert), financiekamer, kleer„kamer, artilleryekamer, etc,, wat sal iek seggen, het is een chaos
„ende woelt als een myerennest; ten anderen so is al het water, meest
„in de vloot seer stynckende, ende heb desen middach bijna voor
„de eerste mael een bouillon gegeten, gekoockt van goet water, alle
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ter lens of voor den wind af loopen, waardoor zij

minder last van den slag van het water hadden en 't met
veel minder pompen en baliën konden stellen.
Behalve onderscheidene
verging in dezen

schepen van andere collegiën,

storm de Vriesehe brander »Abrahams

Offerande", i) gevoerd door den Commandeur Olivier Ag~
gesz, waarvan slechts drie man werden geborgen.

De an-

dere Vriesehe, doch uit de subsidiën van Stadt en Lande
uitgeruste brander, »de Robbe", commandeur Jan Hesselsz
Wiersma,

2) was reeds op de kust van Noorwegen zoo

lek geworden, dat men zich genoodzaakt had gevonden
„het byer is seer suyr ende veel stynckender, omdat het in de somer
„is gebrouwen; het geeft ons alle wonder te sien de gesontlieyt ende
„dispositie van den heer Huygens , die „Hollant" (de Witt) „en Zee„lant" (Boreel) ,,overtreff(t) in alles. Op eenen middaeh eet men gort,
„harynck op den rooster gebraden, stockvis, gesoutten vleesoh ende
„andere ruyehte, ende alles smaeekt ende dat noch meer is, bekomt
„ons alle wel; het middaeh ende avontmael is altijt beset ten minsten
„met acht gasten, de nachtrust geinterrompeert door menichfuldige
„incidenten, behalven de domestike offe schepelijke; — de dagelijek„sche affaires geven ons niet veel leedigen tijt, den meesten is door
„noot van de hooghe Zee, en dan arbeyden wij voor een dobbel man.
„in ziel ende lichaem!"
Deze brief geeft een blik op het scheepsleven van die dagen, en de
ongekunstelde woorden, zoo zonder eenigen ophef, daar neergeschreven , geven wel eene sprekende getuigenis van de kloekheid, vaderlandsliefde en toewijding dezer hooge Landsbestuurders.
1) Eigenaardige naam voor een brander; maar daarin waren onze
voorouders vindingrijk; zoo heette er ook een „de Lydtzaamheif'. Enno
Doedo Star's behoefteschuit, die zeker groen geverfd was, droeg den
naam van „de Groene Kameel", twee andere, die van „de Zwarte-' en
„de Witte Tas(ch)"; een waterfluit heette min of meer ironisch „de
Wijnrank," Vreemd, voor een oorlogschip, klinken verder de namen
„'t Groenwijf" en „'t Melkmeisje."
2) Deze komt in 1674 weer voor, eerst als luitenant en later als
commandeur op de Vriesehe snauw, bij het Eskader, dat onder Tromp
op de Fransche kusten kruiste, doch wordt, in de Holl. Merc. 1674,
p. 222 (zooals bij vergelijking met de bij het Friesch Gen. in H.S.
berustende lijsten blijkt) abusievelijk J. Hesselsz Wientsma genoemd.
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hem het naaste land te doen kiezen. Met de branders der
andere Admiraliteyten, schijnt het trouwens niet veel beter
gesteld te zijn geweest; althans in een hunner missives 1)
aan de Staten-Generaal, klagen de Gevolmachtigden op
de vloot, naar aanleiding der bij dezen tocht opgedane ervaring, over het verkeerde, om aan slechte en zwakke
schepen de kosten te doen, om ze als branders toe te rusten; beter ware het daarvoor i>goede suf fisante schepen" te
nemen, üdewyle doch deselve het voorgestelde effect tegen
9den vyandt uytwerckende , de kosten wel sullen zijn besteel,
nende geen occasie sich daertoe presenterende, de schepen
•s>in wesen blijven."
Ook Tierck Hiddes behoorde tot degenen, die van de
lioofdvlag v/aren afgestormd, doch de woede der elementen
had hij gelukkig doorstaan.
In den morgen van den 13n, bevond hij zich, met »de
Steeden", bezuiden Doggersbank, alwaar hij eerst door twee
en daarna door vier Engelsche schepen, werd vervolgd.
Hetzij nu dat, in de gegeven omstandigheden, de voorzichtigheid verbood om zijn door den storm gehavend
schip 2) aan een strijd tegen dergelijke overmacht bloot
te stellen, of wel dat de Instructie, ten einde verbrokkeling
der vloot zooveel mogelijk te voorkomen, aan de afgedwaalde schepen voorschreef, om vóór alles, ten spoedigste,
de vlag weer op te zoeken, — zeker is het, dat hij het
raadzaam vond den strijd te ontwijken, wat hem, hoewel
de vijand »omtrent binnenschoots" was, ook gelukte.
Toen hij namelijk 's namiddags nog twee van onze
1) Overgedrukt in „Copye van een Missive Aen een goet Vrient
geschreven enz. Tot Delft. In 'tjaer 1666", waaraan ook deze bijzonderheid betreffende „de Robbe" is ontleend.
2) De Engelschen hadden den storm, veel minder hevig gehad.
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schepen bij zich kreeg en de Engelsehen, evenals hij zelf,
al spoedig daarna, 's Lands vloot in 't gezicht kregen,
wendden zij, bij het vallen van den avond, den steven oostwaarts, naar het gros hunner eigene vloot. "Wel zag hij
deze nu seinen doen, maar 't was door het donkere weer,
niet mogelijk hare juiste sterkte te onderkennen. Zijn volk
echter meende, van de stengen af, een zestigtal zeilen te
kunnen tellen.
's Avonds 9 uur bereikte hij, met de twee bij hem gekomen schepen en een brander, het gros der Nederlandsche
vloot en dadelijk daarna zien wij hem naar de valreep van
de •»Delfland?' roeien, om van zijn wedervaren, aan de
Ruyter verslag te doen en de richting aan te wijzen, waar
's vijands macht vermoedelijk te vinden zal zijn.
Bij de hier, onder de hoofd vlag, verzamelde 37 schepen,
bevinden zich ook de i>Alberlina" en de nStadt en Lande"
van de Harlinger Admiraliteyt. Na het hooren van Tierck
Hiddes' verslag, wordt, in weerwil van de geringe beschikbare macht, besloten den vijand op te zoeken, alles slagvaardig gemaakt, de ankers gelicht en de koers O. t. Z.
gesteld.
Ook den volgenden morgen blijft men oostelijk aanzeilen,
totdat 's namiddags een Zeeuwsche kaper in de vloot komt,
met de tijding, dat hij oostwaarts een Engelscli fregat
had gezien, dat voor hem vluchtte en N.O. t. O. aanliep.
Daarna wordt weer, tot den avond, in denzelfden koers als
's morgens, doorgezeild, doch zonder iets te ontdekken,
zoodat men begint te twijfelen of de door Tierck Hiddes'
volk geziene scheepsmacht wel de Engelsche vloot en niet
een naar Hamburg of de Sont gedestineerd Engelsen convooi was geweest en of zij zich niet, door het donkere weer
en den verren afstand, het getal zeilen grooter hadden
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voorgesteld dan het werkelijk was. 1) Men wendt het dus
over den anderen boeg en loopt, West of Z.W.waarts aan,
langs Doggersbank.
Den volgenden morgen echter bleek ook dit niets op te
leveren. De bijeenzijnde schepen worden nu in drie Eskaders verdeeld, waarvan het 3e, sterk 13 schepen, 2)
met de geus op de boegspriet, onder bevel van Tierde
Hiddes, den jongsten Lt.-Adml., wordt gesteld, terwijl
tevens wordt besloten te trachten 3) nabij Texel te komen,
om daar de afgedwaalde schepen te verzamelen en, zoo
mogelijk, den vijand te ontmoeten.
's Morgens van den 16n, bevond men zich dientengevolge
tusschen Doggersbank en 't Witte Water, 16 à 18 mijlen
N.N.W. van Texel, doch de wind, die tot Z.W. en somtijds tot Z.W. t. W. uitschoot, maakte het onmogelijk om
's nachts westelijker te komen dan voor 't land en 't gat
van Terschelling, alwaar, wegens windstilte, het anker
werd uitgeworpen.
Nadat 's morgens van den volgenden dag, Cornelis Tromp
nog met acht schepen van oorlog en twee fregatten, bij de
vloot was gekomen, -4) zoodat deze nu 50 zeilen telde,
vond men goed haar, In plaats van in drie, weer in vier
Eskaders te verdeelen, en werd aan Tierck Hiddes het 4e,
met de geus van de boegspriet, opgedragen. Hieronder
waren, behalve de Vlagofficieren Coenders en Brunsveldt,
1) Brief van Johan de Witt dd. 16 Sept. '65, te vinden in meergemelde „Copye" enz.
2) De samenstelling van dit Eskader is te vinden :' ï het (H.S.) Ordres en Zeynboek van den Sehout-bij-nacht Brunsvt.dt, berustende
ter Prov. Bibl. v. Friesl.
3) De wind was toen zuidelijk, zoo niet min of meer westelijk.
4) Zij hadden bij zich 4 koopvaarders, waarvan nog denzelfden
avond 2 binnen 't Vlie geraakten; bovendien waren er aldaar, na den
storm, nog 23 binnengevallen.
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de volgende capiteynen bescheiden als: Jan Adelaer, Jan
Croock, Claes Ancker, Arent Simonsz Vader, Willem Marinier
(Marimisz), Floris Florisz (Blom), Philippus van Almonde ,
Gerrit Cornelisz Posthoorn, Ysbrant de Vries en Jacob
Piteys. 1)
De vloot bleef zich nu ophouden tusschen Texel en 't VHe ,
om den vijand te beletten de achtergebleven koopvaarders ,
die wel in het eerste het beste zeegat zouden binnenvallen ,
te onderscheppen, terwijl er brandwachten werden uitgezet
en galjoten uitgezonden, om de vermiste schepen op te
sporen en, zoo mogelijk, den vijand te ontdekken.
De volgende dag werd hoofdzakelijk besteed aan het
houden van spiegelgevechten en verdere oefeningen in de
uitvoering der vastgestelde instructiën, die evenwel aan
den dag brachten, dat de bedrevenheid daarin, bij verschillende capiteynen, nog al te wenschen overliet. En met
deze oefeningen zou men dan ook den volgenden dag zijn
voortgegaan, ware het niet, dat toen 3 galjootschippers bij
de vloot kwamen met de tijding, dat zich, ten noordwesten
het Vlie, bij de staart van de Breêveertien, juist dáár,
waar naar alle waarschijnlijkheid de achtergebleven oorlogschepen en koopvaarders zouden passeeren, een groot getal
Engelsche oorlogschepen ophield.
Onaangezien de veel grootere sterkte van den vijand,
werd nu besloten hem op te zoeken, dadelijk zeil gemaakt
en de koers ÏT.N.W. gesteld.
Nadat zich dienzelfden dag nog de fregatten van de
capiteynen Barend Hals en Willem van Bergen bij de vlag
1) Zie H.S. Eskaderlijst bij het Fr. Gen. Bij Brandt vindt men
deze Eskaderverdeeling niet. Uit het feit, dat het 4e Eskader, behalve de drie Vlagoffieieren, geheel bestond uit schepen van andere
Admiraliteyts-Collegiën, schijnt men te mogen opmaken, dat de overige
Friesche schepen nog verstrooid waren.
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hadden vervoegd, zeilde de vloot, 's nachts, wel 7 mijlen
N.N.W. aan, doch ook nu weer zonder eenigen uitslag;
bij de Breêveertien was geen enkel schip te zien.
Den volgenden dag, bracht capiteyn van Kruiningen,
een der buitenwachten, eene Hollandsehe fluit, de »Sï.
MichieV', op, welk schip door de Engelschen was genomen
en aan boord waarvan, zich nu een Engelsche luitenant
bevond. Deze verhaalde, dat zijne landgenooten, daar de
storm in Engeland minder hevig was geweest, reeds den
8 en 9n waren uitgeloopen en eenige hunner, met sommige onzer schepen, eene ontmoeting bij Doggerszandt hadden gehad, waarbij de onzen waren genomen.
Gelijk nader bleek, waren dit — behalve twee OostIndievaarders —• vier oorlogschepen, w.o. de »Zevenwolden"
en de »Groeningen"'. Er waren echter twee schepen bij
's Lands vloot, die beide den naam » Groeningen" droegen,
doch het eene, gevoerd door capt. P. Uitenhout, 't welk bij
den aanvang van den tocht, onder Tromp's Eskadergerangeerd was, bevond zich, volgens Brandt p. 422, op den
dag dezer ontmoeting, bij het gros der vloot, zoodat de in
's vijands handen gevallen »Groeningen" niet anders kan
zijn geweest als die dör Vriesche Admiraliteyt, gevoerd
door capt. Willem Canter. i )
Blijkens den brief van H.H. Mo. Gevolmachtigden, dd.
20 Sept. '1665, voerde de » Groeningen", die genomen werd,
een dubbelen zwarten arend in den spiegel, waardoor liet
zich ook laat verklaren, dat GK van Borth dit schip in zijn
verslag 2) »de Zwarte arend" of weî het »Wapen van
Groeningen" noemt.
1) Deze heeft dit ongeval niet lang overleefd ; immers blijkens eene
10 Maart 1667 gedane nominatie, was hij toen reeds overleden.
2) Bij v. Aitzema V, p. 708.
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Eenige capiteynen hadden zich bij deze gelegenheid dapper
geweerd. Met name wordt genoemd P. K. Wijnbergen 1)
van de »West Vrieslandf', terwijl de Oost-Indievaarder de
» Vergulden Fenix" zelfs een vijandelijk fregat in den grond
had gezeild. Bij geen der schrijvers vindt men echter
melding gemaakt van het gedrag der capiteynen van de
beide Friesche schepen. 2)
Deze ontmoeting had plaats op het westend van Doggersbank , den 13 Sept., dus denzelfden dag, waarop de Nederlandsche vloot er langs was gezeild en Tierck Hiddes, op
de zuidzijde, door de vier Engelsehen werd nagejaagd. Eindelijk vernam men van den Biïtschen luitenant, dat de
vijandelijke vloot, behalve de kleine en bijgehuurde vaartuigen, 90 zeilen telde.
's Namiddags, weinige uren nadat de »Sï. Michiel" was
genomen, kwam capt. Wildschut met zijn fregat y>Ilarderwyck" en twee galjoten, in de vloot, rapporteerende, dat de
Vice-Admirael van Nes met nog 13 oorlogschepenen eenige
koopvaarders , 's daags te voren , eene ontmoeting met de
Britten had gehad, beoosten de plaats waar 's Lands vloot
zich nu bevond. Onmiddelijk werd daarop koers gezet naar
't Vlie en Texel, in de hoop van Nes aldaar te vinden en
hem zoo noodig te ontzetten.
Groot was de vreugde toen men hem, den volgenden
dag, werkelijk vond. Uit het verslag, dat hij deed, bleek
1) Na, op voorspraak van zijn edelen overwinnaar, eapt. Gay, op
zijn eerewoord, uit hechtenis te zijn ontslagen, wendde hij, bij de
machthebbenden te Dover, alles aan, om zijne hulpbehoevende landgenooten naar het vaderland te doen terugkeeren.
2) "Van geen dezer beide schepen heeft de vijand lang genot gehad.
Nog geen jaar later, in den vierdaagschen zeeslag, werd de „Zevenwolden" door capt. van der Zaen heroverd en de „Groeningen" door
capt. Marrevelt in den grond geschoten.
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o.a. dat hij den 12 Sept., behalve verscheidene koopvaarders,
12 oorlogschepen onder zijne vlag had verzameld, w.o. ook
de » Oostergo", capt. de Boer en de y>St. Pieter", capt. Clant.
Oostwaarts koersende, hadden zich nog, behalve een capt.
Niedek, bij hem aangesloten de Friesche schepen » Westergo",
capt. Vyselaer en »Omelandia'', capt. van Oostrum , zoodat
hij nu in 't geheel 15 oorlogschepen sterk was, terwijl
zich 30 gewone koopvaarders en een Oost-Indievaarder
onder zijne vlag bevonden, waarbij zich, den 18n, nog
voegde de Oost-Indievaarder »d' Oyevaer, die zijn roer had
verloren ?>ende", volgens den heer Boreel, vswyert als een
•nexler sonder steert, dat (het) schrickelyck is om (er) by
(te) komen."
Toen nu den 18n, vier Engelsche oorlogschepen in
't gezicht kwamen, verdeelde van Nes zijne macht in drie
smaldeelen, over het derde waarvan, het bevel als Schoutbij-nacht, werd opgedragen aan den Harlinger capiteyn
Albert Pietersz de Boer.
Aldus voorbereid, ontmoette hij, den volgenden dag, de
Engelsche vloot, met een deel waarvan, schutgevaart werd
gehouden. Dit was echter niet de bedoeling der Britten:
zij sloegen begeerige oogen naar de rijk beladen koopvaarders , doch toen het hun, na eenige vruchtelooze pogingen,
niet gelukte er ook maar éen van machtig te worden,
trokken ze tegen den donker weder af. 1)
Van Nes leverde voorts zijn beklag in tegen de capiteynen
Wildschut van de y>Harderwyck" en van Oostrum van de
»Omelandia", die hem, terwijl hij door de vijandelijke
overmacht werd bedreigd, lafhartig in den steek hadden
1) Een meer gedetailleerd verhaal van deze ontmoeting, waarbij
van Nes weer zoo zeer uitblonk door kloekheid en kalm beleid, vindt
men bij Brandt, p. 428.
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gelaten, en die dan ook later daarvoor ter verantwoording
werden geroepen. 4)
Een ander gedeelte der verstrooide vloot, bestaande uit
10 oorlogschepen, w.o. eapt. Yde Hylkesz met den nPostüjon",
begeleidende drie Oost-ïndievaarders en een fluit, kwam
den l l n , toen de storm wat bedaarde, onder de vlag van
capt. Adriaen Dircksz Houtluyn, die, bij afwezigheid van
Stachouwer, in diens plaats de Schout-bij-nachtsvlag voerde.
Deze liep, tot 's avonds, met hen vóór den wind af en kwam
den 12n bij Doggersbank, vanwaar de koers om de Zuid
werd genomen en gehouden tot 's morgens van den 13n,
toen het stil werd en zij den wind uit het Z.Z.O. kregen
met mottig buiig weer. Dit deed hen Z.W. aanleggen, tot
dat ze, na den middag, bezuiden Doggersbank, te loefwaarts
vooruit, zeilen in het gezicht kregen, die al spoedig bleken
de geheele Engelsche vloot te zijn, welke het nu op hen
aanzette.
't Mocht hun echter gelukken dit gevaar te ontzeilen,
waarna Houttuyn, den 4 October, met 8 schepen, de onzen
weer bereikte, terwijl het 9e bij Texel ten anker kwam.
Keeren wij echter tot den 21n September terug. Op den
avond van dien dag, stelde 's Lands vloot, nu sterk tusschen de 60 en 70 oorlogschepen, zich, dwars van 't noordeinde van Texel, in beweging, om opnieuw te trachten de
Britsche zeemacht te ontmoeten. Zij nam daartoe haren
koers N.W. aan, en, na 7 á 8 mijlen in die richting te
hebben afgezeild, werd zij den volgenden morgen, in 4
Eskaders verdeeld.
Uit eene bij het Priesch Genootschap in H.S. berustende
Eskaderlijst, blijkt, dat er toen 67 schepen en fregatten
bijeen waren, dat het 4e Eskader onder bevel van
1) Zie hierna op pag. 529 en 536.
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Tierck Hiddes werd gesteld en daaronder, behalve zijn
Admiraelschip, gerangeerd waren: Vice-Admirael Coenders,
Schout-bij-nacat Brunsveldt met de capiteynen Vyselaer,
Jan Adelaer, Jan Croock, Ysbrandt de Vries, Claes Ancker,
Arent Simonsz Vader, i) Jacob Piteys, Corn, Cl. Posthoorn,
Alb. P. de Boer, K. A. v. Oostrum, Boos, Victol, Wütschut
en Smient, terwijl voorts werd bepaald, dat alle schepen,
die zich verder bij de vloot mochten vervoegen, zich hadden
te begeven onder het Eskader, waartoe zij, volgens de
oorspronkelijke door de Ruyter gemaakte indeeling, hadden
behoord, tenzij hun, door de opperhoofden der Eskaders,
anders mocht worden bevolen.
Ook van deze Eskaderlijst, wordt nog een geschreven
uittreksel bewaard, 't welk, als alleen de schepen die onder
Tierck Hiddes waren gerangeerd, bevattende, waarschijnlijk
hetzelfde is, dat bij hem aan boord als legger heeft gediend.
Achter op dit uittreksel staat, bij wijze van memorandum,
eene aanteekening, die, de vermoedelijke herkomst van het
stuk en den in die aanteekening voorkomenden naam Maycke
(zijne dochter heette Maryke) in aanmerking genomen,
blijkbaar door Tierck Hiddes zelf daarop geschreven is. Zij
luidt aldus:
•»memorie voor ons mayke om een hlau verwiel valfrongh
wan de rnoyste, met breed lint tot het kruis mede brengen."
Vermoedelijk wordt met dit fluweelen tooisel iets bedoeld,
dat aan of op het achterhoofd werd gedragen, maar hoe
dit zij, in elk geval verraadt deze aanteekening eene aardige
trek, die ook al weer herinnert aan de Ruyter, toen deze
uit de Middellandsche Zee aan zijn zoon, den Sehout-bij1) In de Smaldeellijst van dit Eskader, opgenomen in het (H.S.)
„Ordres en Zeynboek" van Sehout-hij-naeht Brunsveldt, komt in
plaats van dezen, voor: Jan dn Bois.
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nacht Engel de Ruyter, die het Smyrnaseh convooi commandeerde, na het behandelen der dienstzaken, schreef:
»Hier gaen twee halve aemen Rynschen wyn, een vaetgen
smet Hollandsche boter en een tonnetjen Engelschen ge»droogden haring voor UBd., met een Amsterdammer soete
Dkoeck voor Michieltje" (zijn kleinzoon).
De N.O. winden dreven de vloot nu zoover zuidwaarts,
dat het raadzamer werd gevonden om, zoo spoedig mogelijk
de vastgestelde verzamelplaats bij Goereê, op te zoeken ten
einde aldaar, de schepen die, de een hieraan en de ander
daaraan, gebrek hadden, opnieuw te voorzien.
Dientengevolge werd den 24 September, dwars van de
Maas, het anker uitgeworpen en door den opperbevelhebber
het sein gegeven tot belegging van den hoogen Krijgsraad.
Daarin werden o.a. behandeld de beschuldigingen tegen
de capiteynen van Oastrurn en Wildschut ingebracht, wegens
hunne tekortkoming jegens van Nes.
Van Oostrum. wist het een en ander te zijner verontschuldiging bij te brengen, maar dat hij zich toch niet
geheel heeft kunnen vrijpleiten, blijkt uit de sententie,
waarbij hij een jaar in zijne bediening werd geschorst met
verbeurdverklaring zijner gage. Na de expiratie zijner
schorsing, treft men hem echter niet weer op de Eskaderlijsten aan.
Wildschut ontving eene veel zwaardere straf.
Intusschen moest de vloot van verschillende behoeften
worden voorzien. Wel is waar had zij, volgens het vastgesteld plan, reeds dadelijk voldoende moeten zijn uitgerust
om 3 maanden zee te kunnen houden, doch alleen Vrieslandts
Admiraliteyt had te dien opzichte haren plicht gedaan.
Tot hare schade echter! want ettelijke fluiten, die hare
oorlogschepen voor magazijnen dienden, waren, na van
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de vloot te zijn afgestormd, in 's vijands handen gevallen,
zoodat op het Vriesche smaldeel nu het grootste gebrek
heersehte. 1)
Sommige schepen hadden zoo weinig drinkwater, dat er
in 2 à 3 dagen geene spijs kon worden gekookt.
Den 25n, begon het stijf te waaien, waardoor het overnemen van scheepsbehoeften onmogelijk werd, terwijl de^
wind, den 27n en 28n, uit het Z.W. en daarna uit het
J O L W . meer en meer opstak en den 29n, in een zwaren
storm uit het N. t. W. en het N., overging.
Hoewel de meeste schepen, reeds den 27n, hunne stengen
en ra's hadden gestreken, werden toch vele hunner van
de ankers geslagen en leed de vloot, zoowel door den storm
als door de hooge zeeën, groote schade. Ook de » Westergo",
»een der capitaelste Vriesche schepen", sloeg voor zijn
anker weg, 2) verloor al zijne ankers en kabels, kreeg zijn
roer onklaar, terwijl er bovendien nog 4 zware balken aan
boord werden stuk geslagen, zoodat capt. Vyselaer gelast
werd naar Texel op te zeilen om te repareeren.
Toen eindelijk de storm wat bedaard was, werden dadelijk
alle handen aan 't werk geslagen om de verschillende
behoeften uit de fluiten over te laden. 3)
Intusschen waren twee schepen, zonder verlof, uit de vloot
geloopen en naar Texel opgezeild, nl. de »Oostergo", capt.
A. P. de Boer en de y>St. Pieter', capt. J. H. Clant.
't Laatste was een gehuurd, uit de subsidiën van Stadt
1) Zie brieven van Johan de "Witt dd. 11 en 27 Sept. '65.
2) Brief der Gevolm. v. H.H. Mo. dd. 2 Oct. '65, te vinden,
evenals die in noot 1, in de aangehaalde „Copye van een Missive Aen
een goet Vrient" enz.
3) Den In Oct. had Tierck Hiddes zijn Eskader op nieuw gesmaldeeld, gelijk vermeld staat in het Ordres en Zeynboek van den Sehoutbij-nacht Brunsveldt.

Wumkes.nl

FRIESLAND'S ZEEGESCHIEDENIS.

531

en Lande geëquipeerd, schip dat, op de Eskaderlijst bij
Brandt, opmerkelijk genoeg, onder Tromp''s Eskader gerangeerd staat en wel met 40 st., 153 matr. en 29 sold.
De Boer en Clant beriepen zich, ter hunner verdediging,
op 't gebrek, dat bij hen aan boord heerschte, en dat dit
ook werkelijk bestond, hoewel 't hun gedrag niet kon
rechtvaardigen, blijkt uit de missive van Johan de Witt,
dd. 4 Oct. 1665, 1) volgens welke, hunne beweegreden
tot dit vergrijp gezocht moet worden in een zekeren wrevel,
opgewekt door dat zij zelf, voor hun eigen volk, niet genoeg hebbende, van het weinige dat ze hadden, nog aan
anderen moesten afstaan.
De Boer werd uit Texel naar de vloot teruggezonden en
aldaar in hechtenis gehouden, doch zijn volk weigerde
weer in zee te gaan, voorgevende dat het schip lek was.
Wel maanden eenige Admiraliteyts-Raden van Vriesland
en ook de Gecommitteerden van H.H. Mo. hen herhaaldelijk
tot hun plicht aan, doch de muiters hadden daarnaar geene
ooren, zoodat men zich eindelijk genoodzaakt zag om den
sterken arm te gebruiken en den busschietersmaet, den
hoogbootmansmaet, den schiemansmaet, twee kwartiermeesters en een matroos, met de koord te straffen. 2)
Den 5 October, werden de ankers weer gelicht om de
uit Texel verwacht wordende schepen op te halen, die
men den volgenden dag reeds, ter hoogte van Zandvoort,
ontmoette, 't Waren 18 oorlog- en 22 proviandschepen,
onder welke eersten zich bevonden Jacob Binckes, 3) capt.
1) Zie de daaruit geciteerde clausule hierna. De brief zelf komt
voor in de m. a. „Copye van een Missive" enz.
2) Swinnas, Eng., Ned. en Munst. krackeelen, Ie dl., p. 32.
3) Bijzonderheden omtrent zijn van Koudum of Stavoren afkomstig
Friesche geslacht en omtrent de verschillende verdienstelijke bevelhebbers , die het aan 's Lands vloot heeft geleverd, zijn te vinden o. a.
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op de >->Star" van de Amsterdamsche Admiraliteyt en Anske
Fockes, wellicht ook een bij diezelfde Admiraliteyt dienende
Fries, 1) met de »Schagerroos."
Stormweer en hooge zeeën verhinderden echter, tot den
lOn, het verder overladen der scheepsbehoeften.
Den 9n, was de Schout-bij-nacht Stachouwer met nog 5
oorlogschepen, waaronder

de

»Frisia", uit de Sont weer

bij de vlag gekomen, nadat hij ettelijke koopvaarders, van
daar, onder de vaderlandsche kust had gebracht.
in „Leeven en Daden", p. 438, mr. de Jonge II en IV (zie den index) en Navorscher 1873, p. 376/7, alwaar eene stamlijst.
De heer Eekhoff, Bekn. Geseh. v. Friesl., p. 470, rangschikt Jacob
Binokes ten onrechte, onder de Vriesehe Admiraliteyt.
1) Eekhoff, p. 469, '70, noemt Anske Fockes ook onder de Friesche
zeehelden en zijn naam geeft daartoe werkelijk eenige aanleiding.
Zoo b.v. komt, op het jaar 1698, in het Stemeohier van IVarns, in
welk dorp destijds vele zeelieden woonden, een Focke Anskes voor.
Verder rangschikt de heer Eekhoff onder hen: Sipke Fockes (gesneuveld in 1652 als eapt. op een Amsterd. Birectieschip — zie Holl. Merc.
p. 37; Joris Andringa, secretaris van de Ruyter (later capt. op „Stadt
en Lande" ter Admt. v. Amsterdam), den brandercommandeur Simon
Poppinga, doch ook hunne herkomst uit Friesland eischt, ondanks de
klank hunner namen, die destijds echter ook veel in N. Holland voorkwamen, nadere bevestiging.
Men treft in dat werk, betrekkelijk dit onderwerp, nog enkele kleine
onjuistheden aan. Zoo b.v. dienden niet ter Admt. van Vrieslandt de
capiteynen Andries Douwes (Pascaert) en Adriaan Hens Kleintje, maar
waren doze Harlmger-Directeicrs-cfnpiteyaen (zie p. 343 hiervóór); zoo
werd Stellingwerff''s admiraelsehip de „Zevenwolden" niet na zijn sneuvelen , maar eerst op den volgenden zeotocht, toen het geen admiraelsehip meer was, door de Engelschen genomen (zie p. 524 hiervóór) en
dit is een punt van belang, daar er, sinds het bestaan van het Gemeenebest, nog nimmer een schip van een Nederl. Vlagofficier, in
handen des vijands was gebleven (vgl. mr. de Jonge III, p. 408); zoo
eindelijk namen in 1676, aan den tocht naar de Oostzee, niet „verscheidene", maar slechts twee Friesche schepen deel (vgl. Foppe Foppesz
Aenm. Voyagie e. a.) en heette de capiteyn op het fregat „de Brak",
1689, niet „D", maar Tierck Hiddesz de Vries. Deze laatste onjuistheid heeft de Europ. Merc. echter op zijne rekening.
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's Morgens van den l l n , werden de ankers gelicht 1) en
dreef de vloot met de eb westwaarts af, om yerder, aî
kruisende, 2) de Engelsche kust te bereiken, terwijl inmiddels jachten en galjoten op verkenning werden uitgezonden.
In den avond van den 16n, kwam zij eindelijk, op 2V2
mijl beoosten Lowestoft, ten anker en liep den volgenden
dag naar Solebay, zonder echter eenige vijandelijke schepen
te ontdekken.
Op verschillende plaatsen aan de Eagelsche kust zag
men vuren branden, ter waarschuwing dat de Hollanders
onder den wal waren, terwijl op de aankomst der onzen,
16 Britsche oorîogschepen de wijk van Harwich naar de
Theems namen.
Niettegenstaande dat het hard woei uit het westen, zette
de vloot, den 17n, koers naar de Theems, waarop zij al
spoedig 13 Engelsche oorîogschepen het Koningsdiep zag
inlaveeren, zonder hen echter, daar zij wel 3 mijlen boven
den wind waren, te kunnen achterhalen, 's Nachts werd
yoor de rivier geankerd en den volgenden morgen ging
men, met W.Z.W. wind, onder zeil naar Duins, om de,
volgens ingewonnen berichten, aldaar liggende Britsche
1) 's Voormiddags bracht van Nes Let voor de Ruyter bestemd
Admiraelsehip „de Zeven Provinciën" in de vloot, 't Werd beschouwd
als een der beste en sterkst bewapende strijders van zijn tijd, was 163
voet lang, 43 wijd en 15 voet hol en uitsluitend met metalen stukken
bewapend.
In of vóór 1694 eindigde dit schip, waaraan, uit een roemrijk tijdperk, de roemrijkste herinneringen waren verbonden, zijne schitterende
loopbaan en werd voor sleet verkocht (mr. de Jonge). De gemeente
Rotterdam bezit van dit schip eene, door Willem v. d. Velde vervaardigde, teekening in O.-ï. inkt. (Cat. Tent. Delft 1863, p. 140).
2) Den 13n en 14n was zij, bij Noordelijken wind, op de hoogte
van Scheveningen, Katwijk en Noordwijk, circa 6 à 7 mijlen uit den
wal. (v. Aitzema V, p. 655).
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achepen aan te tasten. Dan een zware W.Z.W. storm
verijdelde dit plan en deed 'sLands vloot, denzelfden dag,
weer voor de rivier, ten anker komen.
De storm nam intusschen in hevigheid toe, doch nu uit
het N . , N.N.W. en N. t. W., zoodat men, met het
Noordvoorland 5 mijlen ten Z.W. t. W., tot den 23n, bleef
liggen en veel schade aan ankers en kabels beliep.
Den 23n werd er weder zeil gemaakt, om opnieuw een
aanslag op Duins te beproeven.
Aan Evertsz en Tierck Hiddes werd opgedragen om
het Noordergat te bezetten, terwijl de Ruyter zich voor het
Zuidergat zou posteeren. Doch ook nu werd die toeleg
door windsverandering verijdeld.
Eerst naar 't westen loopende, kromp de wind hoe langer
hoe meer zuidwaarts, zoodat Evertsz en Tierck Hiddes
's nachts niet ver genoeg konden vorderen, om bij 't aanbreken van den dag, vóór het Noordergat te zijn; en dit
was bepaald aoodig om de Engelschen den tijd te benemen
om te ontloopen, waarvan zij nu ook niet verzuimden gebruik te maken. Immers, toen de Ruyter met het Hollandsche Eskader, ook door tegenwind en stilte, ver beneden
de Goeying {Goodwinsand) in de Hoofden, was vervallen,
zag hij reeds uit de verte, drie Britsche schepen het Noordergat uitloopen, vóór dat Evertsz en Tierck Hiddes zoover
hadden kunnen oplaveeren.
Nu derhalve met dezen wind aldaar niets viel uit te
richten, keerde het gros der vloot onverrichter zake voor
de rivier terug. Wèl mocht dus de Heer Boreel aan zijn
vriend van Kinschot schrijven: »Amice, siet eens hoe »wij
y>altijt achter het net visschen, behalve daer stormen ende
j>ongemacken te haelen syn, doch desélue komen alle van
»den Hemel."
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Evertsz en Tierck Hiddes kregen thans de opdracht, om
met hunne eskaders, 't zij onder zeil of wel ten anker ,
al naar de gelegenheid van weer en wind zou vorderen ,
zich, vóór of bij Marygate, te stationneeren, ten einde aldaar
alle schepen, die door de Lassen de rivier mochten afkomen , aan te houden, terwijl een ander smaldeel, onder
den eapiteyn Christiaen Ebelsz Uma, 1) dienstdoende als
commandeur of schout-bij-nacht, met hetzelfde doel, naar
het Koningsdiep zeil maakte.
Tierck Hiddes had, evenals Uma, verder in last om zich
met 8 dagen weer bij de vlag te vervoegen, tenware
noordewind hen dat mocht verhinderen, in welk geval de
Ruyter zich bij hen zou aansluiten, doch, indien zij, na
verloop van dien tijd, door storm of mist mochten afdwalen,
zouden zij zich gemachtigd kunnen rekenen om, met het
oog op den naderenden winter en 't verminderen der proviand, naar de Vaderlandsehe zeegaten op te zeilen.
Terzelfder tijd werden, wegens hun ontredderden staat
of om de vele zieken onder het scheepsvolk, 10 oorlogschepen, waaronder de DFrisia", commandeur Vinckelbos,
1) Hij komt reeds als eapiteyn voor in Aug. 1652, toen hij onder
den Adml. M. H. Tromp bij Hitlant kruiste (zie Ned. Familiebl. 1886,
p. 48 en 49), alwaar hij op de eene plaats Corstïaen Èîdersz en op
de andere Christiaen Eldersz wordt genoemd, trouwens die namen
werden ook door elkaar gebruikt (vgl. o. a. Ned. Familiebl. 1885, p.
177). Zeer waarschijnlijk diende hij toen, evenals in 1657/58, ter
Adtnt. van de Maze. Van Aitzema IV, p. 266, verhaalt een eigenaardig
voorval, dat hem destijds, met een Lubeeker schipper en een Turksehen
roover weêrvoer. Bij den vorigen zeetocht in 1665, commandeerde hij
de „Uytrecht" (Eskaderlijst mr. de Jonge I, p. 777), met welk schip
hij, ook nu weer, bij den aanvang van dezen tocht, onder het Ie
Eskader was gerangeerd. Zijne plaatsing op de „Omelandia" en later
op de „ Vredewoldf' doet vermoeden, dat hij een Groninger was. Zie
verder omtrent hem, het m. a. stukje „Friesland ter zee", alwaar echter de slag van Nieuwpoort, in plaats van dien bij Terheyde, vermeld staat.
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naar huis gezonden. Zes anderen zeilden naar Noorwegen,
om vandaar, in vereeniging met nog 6 schepen, die zich
uit Texel bij hen zouden voegen, de daar nog verblijvende koopvaarders op te halen, zoodat de vloot nu 70
schepen sterk bleef. Deze werden verdeeld in 4Eskaders,
waarvan het 4e, sterk 16 schepen, onder bevel van Tierck
Hiddes kwam. Bovendien werden er nog, sedert den îaatsten storm, 5 schepen vermist, die echter voor en na allen
weder bij de vlag kwamen.
De Gevolmachtigden van H.H. Mo. achtten deze macht
sterk genoeg en de schepen nog wel in zoodanigen staat,
dat men den vijand daarmede het hoofd kon bieden, doch
deze liet zich niet alleen te vergeefs wachten, maar ook
vruchteloos zoeken.
Intusschen nam de ziekte op de vloot meer en meer
toe, zoodat den 27n, het getal aangetasten reeds 970 1)
bedroeg. Op de Friesche schepen schijnt zij zich echter
minder hevig te hebben vertoond dan op die van andere
Admiraliteyten. 2)
Nadat Tierck Hiddes dan met zijn Eskader naar Marygate
was gezeild, werd reeds tegen den 27n, de Krijgsraad bijeengeroepen , o.a. om de vierschaar te spannen over de capiteynen
Attart of Albert Pietersz de Boer en Joost Herman Clant,
beschuldigd van, zonder verlof, naar Texel te zijn gezeild,
zoomede over den opperstuurman Willem Everts van de
i>Omelandia", wegens het opzetten van capt. Wildschut,
om van Nes in den steek te laten. Het eerste feit had
1) Behalve deze waren er 140 gestorven en 350 naar 't vaderland
opgezonden. (Brandt).
2) Den 4 Nov. werden alle Admiraliteyten aangeschreven om voorziening te nemen, dat hunne zieke soldaten, mariniers en matrozen,
dadelijk bij thuiskomst der schepen, afgehaald en in de naaste Gasthuizen verpleegd zouden worden, (v. Aitzema V; p, 500).
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plaats gehad in de laatste dagen van September of in de
allereerste dagen van October, en het tweede den 19 Sept.,
terwijl, volgens Brandt, de Boer reeds settelyke weeken in
hechtenis was gehouden" en de medeplichtigen van Willem
Everts, reeds den 26n Sept. hun vonnis hadden ontvangen.
Wat, mag men vragen, kan van deze trage berechting,
die zoo zeer afwijkt van de vlugheid en den eenvoud, welke
de behandeling der rechtszaken op de vloot gewoonlijk
kenmerkten, de reden zijn geweest ? Waren deze zaken,
die juist alle, personen in dienst der Vriesche Admiraliteyt
betroffen, met opzet opgehouden tot na het vertrek yan
Tierck Hiddes met zijn Eskader ? Het heeft er allen schijn
van, doch dan rijst de vraag: waarom ?
Was het misschien om den invloed van den Admirael
en verdere officieren van het Vrîesche smaldeel, daarbij te
weren of heeft Tierck lîiddes zelf zich er wel van willen
onthouden, om mede te werken tot eene veroordeeling, o.a.
van zijn krijgsmakker, dien hij, hoewel zooveel minder
dienstjaren tellende, binnen zulk een korten tijd, toch zoover
boven het hoofd was gewassen en aan wien hij, èn als
stadgenoot èn als dienaar derzelfde Admiraliteyt, waarschijnlijk door vriendschapsbanden verbonden was?
Dit uitstel in de behandeling dezer zaak door den Krijgsraad was in elk geval te exceptioneel, dan dat er geene
bepaalde reden voor geweest moet gijn.
Intusschen, de Boer bekende zijn eer en eed niet te
hebben betracht en werd daarop, door den Zeekrijgsraad, van
zijn ambt ontzet met onbekwaamverklaring, om ooit weer
den Lande te water te dienen en verder met verbeurte zijner
gage. En nu moge dit nog eene genadige sententie zijn
geweest, daar bij eene, tijdens den eersten Engelschen
oorlog vastgestelde verordening, op het zonder verlof
35

Wumkes.nl

538

EENIGE BLADZIJDEN UIT

wegzeilen uit de vloot, niet minder dan de doodstraf was
gesteld, zeker toch moet dit vonnis den manhaften capiteyn
zwaar hebben getroffen bij de gedachte van, op deze wijze,
zijne jarenlange en roemvolle loopbaan verwoest te zien,
enkel tengevolge van een, in een oogenblik van stijfhoofdigheid, bedreven misslag, die zelfs door den strengen Raadpensionaris de Wilt werd vergoelijkt, met de woorden: ithet
^schijnt wel wat hardt te wesen d' authoriteyt van den Staet
y>te gébruycken om capitainen die selfs te weynigh voorsien
~»zijn, noch van dat weynich aen anderen te doen overgeven." 1)
Willem Everts werd afgezet en eerloos verklaard. Ten
aanzien van Clant, die, ofschoon ook tegen hem, een bevel
tot opzending naar de vloot waa uitgevaardigd, 2) afwezig
bleef, werd besloten, ook hem voor den Krijgsraad te dagen,
doch wat daarvan later gekomen is, bleek mij niet. In
Juni van 't volgend jaar, treffen wij hem echter weer op
de vloot aan, als capiteyn van de y>Stadt en Lande."
Nu er dan geen vijand meer în zee was te wachten,
werd, ook met het oog op de toenemende ziekte en op de
naderende winterkou, waartegen de meeste matrozen en soldaten niet voldoende uitgerust waren, zoodat ook daaruit vermeerdering van zieken te duchten stond — den 1 November,
besloten om naar huis te zeilen, doch eenige der meest
versche schepen in zee te laten om deze veilig te houden en
de nog uit Noorwegen verwacht wordende O.-Indievaarders
op te wachten, terwijl nog 6 van de lichtste fregatten en
4 galjoten drie dagen voor het Koningsdiep bleven kruisen.
Aldus hield Neêrîands Zeeleeuw, 18 dagen lang, den
mond der Britsche hoofdstad toegesnoerd!
1) Zie zijn brief van 4 Oet. 1665, hiervóór aangehaald op p. 531.
2) Boreel, brief 8 Oet, '65.
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Reeds 's namiddags van denzelfden dag ging het gros
der vloot, Oost voorleggende, onder zeil.
Tierck Hiddes' Eskader zeilde aan bakboord van de
Ruyter en Tromp, die den middentocht hadden. En nadat
de schepen, die onder Isäac Siveers in zee zouden blijven,
van proviand waren voorzien, liet de Ruyter, den 2 Nov.
de witte vlag, van de voorsteng waaien en 3 kanonschoten
doen, ten teeken dat men vaneen zou gaan.
Tierck Hiddes geeft, g'elijk de andere Lt.-Admiralen,
daarop een saluut van 7, de Vice-Admiralen van 5 , en
de Schouten-bij-nacht elk van 3 schoten, waarop de Ruyter
hen gezamenlijk, met een saluut van 9 schoten uit halve
kartouwen, beantwoordt en de vloot uiteengaat.
De schepen van de Maze en van Zeeland zetten rechtstreeks koers naar huis; Tierck Hiddes zeilt met de Ruyter,
naar Texel, neemt van dezen, den volgenden dag, buitengaats , afscheid en valt daarna, met het Vriesche smaldeel,
het Vlie binnen.

Ver van alle oorlogs- en zeegevaren, doch, gelijk straks
zal blijken, niet vrij van andere ambtsplichten en zorgen,
ging de Luit.-Adml. nu in zijn woonhuis, aan de noordzijde
der Voorstraat te Harlingen, in den schoot van zijn gezin,
den winter doorbrengen.
Dat gezin bestond toen uit zijne vrouw Nannetie Atsedr. 4)
1) In de hierna (p. 544, noot 4) te vermelden, koopaete, wordt zij
Anneke genoemd. Uit die acte volgt tevens, dat haar vader A tse
Harmens heette en een zoon was van Harmen Atses, die vermoedelijk
te Bolsward heeft gewoond. Hare zuster Geertie Atsedr. was gehuwd
met den eapiteyn TiaUingh Rinses, van wien ik overigens nergens
melding vind gemaakt.
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en twee kinderen: Maryke en Hidde, 1) terwijl Gerryt
Sybbrants en Antie Andries er als knecht en meid dienden. 2)
Het huis, dat zij bewoonden, doch blijkens de op den
inventaris voorkomende post: »De huyshuier beneffens 't
vpackhuys ƒ215.—•", den Admirael, niet in eigendom toebehoorde , is het 5e pand aan de Voorstraat, westwaarts
van de straat de Katrug en was, nu ongeveer 20 jaar
geleden, in gebruik bij de familie de Vries Binksma, die
er eene apotheek in uitoefende. 3)
't Is een breed huis met een 17-eeuwsehen, spitstoeloopenden gevel, zeker nog dezelfde, waarachter eens Prieslands groote Vlootvoogd, in stillen huîseljjken kring, zijn
laatsten winter doorbracht.
Behalve »cte binnencamer en de vorder e camers" bevatte
het, volgens den inventaris, een keuken, zolder en een
vertrek , dat mouterij werd genoemd, doch als provisiekamer
dienst deed. In den eersten opslag, zal men zich verwonderen over de, in verhouding tot de betrekkelijk kleine
huishouding, groote hoeveelheid proviand, die aldaar was
opgestapeld en bestond uit: 15 oxhoofden hard brood, 2V»
vat spek, een partij zout, een partij stokvisch en . . . . .
1) De inventaris vermeldt „drie naagelaetene weeskinderen", doch
daaronder was Tteroh begrepen, die eerst na 's vaders dood geboren werd.
2) Namel. tijdens den inventaris.
3) De overlevering wijst ten minste dit huis aan en ze wordt vrij
wel bevestigd door eene post in den Invent. dd. 3 Jan. 1667j des boedels van . Hylek Aates, wed. Edger Feddes Banga, „in leeven capitainske van de turfmee(t)sters'' (Inventarisboek van Harl.), luidende:
„jaarlioks grondpacht uit de huisinge toebehoorende Claes Braam, staende
„aeu de Voorstraat, waeruît althans d' admirael Tierck Hiddes de Fries
„is verstunen". De evengemelde eigenaar was zeker dezelfde als de
apotheker Claes Gerrits Braam.
Mevr. de wed. P. de Vries—Binksma zond, in 1877, een „zilveren
„cachet van Tjerk Hiddes de Vries" ter Friesche Tent. (Zie catal. p.
130, no. 52).
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43 zoetemelks kazen. En voegt men daar nog bij de partijen witte en grauwe erwten en gort, die op zolder waren
geborgen, dan zou dit een en ander allicht tot het vermoeden leiden, dat de Admirael, tegelijk met zijn Grootschippersschap, »de negotie" nog niet geheel vaarwel had
kunnen zeggen.
Doch voor de aanwezigheid van al die eetwaren, ia eene
meer voor de hand liggende reden bij te brengen.
In de 17e eeuw en reeds vroeger, was nl. het schaften
(de voeding van het scheepsvolk) opgedragen aan den
capiteyn van het schip, 1) die daarvoor eene bepaalde
vergoeding genoot. Voor elk matroos, bedroeg deze 6 à 7
stuivers per dag, doch voor de kajuitsgasten meer.
's Lands vaderen, die vooral in dit tijdperk, de zorg voor
handel en zeevaart, destijds de hoofdbronnen van volkswelvaart, als een der eerste en voornaamste punten van hun
Regeeringsprogram beschouwden, zouden zeker, in de vervulling hunner roeping, zijn te kort geschoten, indien zij
hunne goede zorgen niet ook hadden uitgestrekt tot het op
's Lands vloot zeer belangrijk œconomisch onderwerp der
volksschafting. En zoo kwam het, dat de spijskaart van
Janmaat, in 1654, een punt van deliberatie op de groene
tafel der Hoogmogende Heeren Staten-Generael der Vereenigde Nederlanden ging uitmaken.
Reeds in 1636 had liet Collegie ter Admiraliteyt te
Dockum, dit punt voor zijne eigene schepen geregeld,
doch, hoewel de schrijver van de »Tegenwoordige Staat van
1) Zoo beleed, blijkens het hypotheekboek van Harlingen (1653,
p. 134/5) de bekende capiteyn Hendrick Jansen Camp-(úe p. 359, noot
hiervóór) aan Jan Popta te Harlingen, gelden schuldig „ter causa ontvangen vleis en butter". Ter bevordering van het crediet der eapiteynen ,
was aan de leveranciers , preferentie op hunne tractementen toegekend,
(v. Aitzema V, p. 426).
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Friesland" 1) die regeling, nog in 1786, van kracht rekent,
komt het mij niet twijfelachtig voor, of zij was, reeds in
1654, door het evenbedoeld besluit der Hoogste Staatsmacht, buiten werking gesteld.
Dat besluit van H.H. Mo., dd. 26 Juni 1654, 't welk
dus mag worden geacht te hebben gegolden in het tijdvak,
waarin wij ons thans verplaatsen, luidt: 2)
yyOrdre wegens 't schaften.''
»8 o n d a g voor zes -personen
»de vroegkost: Een bak grutte
(deze) i>te bekomen zijn."
»''s middags: Een bak grauwe
y>dien dag, voor ieder hoofdt."
»'savonds: Wederom grauwe

«Maandag, Dingsdag,

aen een bak.
met een pekelharing, als"
erten en 1 ff vleesch voor
Erten"

Woensdag."

>V's morgens: Een bak grutte met de man een pekelharing
»afô die scheep zijn."
»'s middags en 's avonds: Stokvis met doop, met een
T>bák groene erten vooraf."
»D o n d e r d a g."
» Vroegkost: Een bak grutte met een pekelharing alsvooren."
»'smiddags: Een bak grauwe erten vooraf, en een ®
y>vlees voor dien dag. 's avonds mede eenbak grauwe erten"
» V r y d a g en S a t u r d a g als hiervooren gesegt ü
•uvan Maandag, Dingsdag en Woensdag."
5 Ä hard brood
Dyder kop:

1 ffi kaes

ter

week,"

VÎ ® boter
1) III, Ie st., p. 55, noot, alwaar men deze regeling vindt opgenomen.
2) Volgens oene copie, afkomstig van het Vriesche AdmiraliteytsCollegie, doch zij komt ook in Tjassens Zeepolitie, p. 198, voor.
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»Somwijle voerde geschaft met haring in plaats van stokvis
»op visdagen."
»Des sal aen de resp1'. Cottegien ter Admiraliteit geschreven
»worden" enz.
Deze spijslijst stemt in hoofdzaak met de Friesche van
1636 overeen, behalve dat in de laatste eenige meerdere
afwisseling was, door het facultatief aanbrengen van witte
erwten en spek, en daarin (tot kaap Finisterre) ook het
naar genoegen drinken van bier was voorgeschreven. Bij
beide ordres was aan Janmaat dus eene stevige kost verzekerd, wat echter niet uitsloot, dat bij die van 1636, aan
hen, die daaraan nog niet genoeg hadden, maar het snoode
plan koesterden om y>met geweld eenigen Kost of Drank uit
y>de Bottelary" te halen, de welwillende wenk was gegeven,
dat zij, in dat geval, vdrie maaien gekield en van al het
»scheepsvolk gelaarsd" zouden worden, 't geen nu juist niet
bevorderlijk voor den eetlust was.
Was de capiteyn in zee, dan droeg de Admiraliteyt het
aankoopen der proviand op, aan zijne vrouw of moeder en ,
vooral in lateren tijd, aan zijn zaakgelastigde (solliciteur), die
dan zorgde, dat voor de volgende reis alles in orde kwam.
Nu was Tierck lîiddes wel geen scheepsbevelhebber meer,
maar eene bijzonderheid dier regeling was ook, dat op het
Admiraelschip, niet de capiteyn van dien bodem, maar de
Admirael zelf in het schaften voorzag. 1)
Dit gebruik, dat bovendien een eigenaardig licht werpt
op het scheepsleven dier dagen en alleen daarom reeds
vermelding verdient, verklaart dus volkomen de groote inslag
ten huize des Admiraels.
Gaat men verder den inventaris in al zijne onderdeelen
na, dan blijkt daaruit, dat de huishouding niet alleen op
Ij Vgl. mr, de Jonge I, 320, 699, 700.
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een degelijken en voor dien tijd deftigen voet was ingericht,
maar dat er ook lang niet alle weelde ontbrak. 1)
Vooral de Oost-Indiesche —• vermoedelijk Japansche 2) —
porceleinen, het zilveren tafel- en drinkgerei, het overvloedig
huis- en lijflinnen, strekken daarvoor ten bewijze.
De gouden keten,

wegende

»30 Vu engelsen", maakte

ongetwijfeld het destijds gebruikelijk blijk van waardeeiïng
uit, voor de volvoering van de eene of andere opdracht of
wel van eenig heldenfeit ter zee.

Vroeger, in de eerste

jaren der Republiek, werden daarvoor fraaie zilveren bekers 3) vereerd, en 't is dus niet onwaarschijnlijk, dat de
beide hier aanwezige, ook op die wijze, door Tierck Hiddes
waren verkregen, é)
Behalve de reeds vroeger vermelde »dwarshuysinge ten

1) 't Zelfde valt te getuigen van den boedel, in 1683, nagelaten door
don hiervóór meermalen genoemden eapiteyn Jan Jansz Vyseluer (Invent, dd. 18 Aug. 1683 in 't Harl. In vent. boek). Onder do daartoe
behoorende baten. trekken de aandacht schuldbekentenissen ten laste
van eapt. Ruyrdt Jansen Sanstra en van den op pag. 514, als brandercommandeur , voorkómenden Jan Hesselsz Wiersma, onderscheidene
boekwerken (die in Tierck Hiddes' boedel al zeer weinig worden aangetroffen), een jacht met zeil en treil, een graf op 't nieuwe kerkhof
en een in de Groote kerk, 1 / 15 in den Kerkpoortsmolen, x/0 in den
Noordermolon (die dus, naar het schijnt, bij associatie gedreven werden), terwijl in het passief eene schuld voorkomt aan Carst Bastiaens
en Grietie Diræ, echtelieden te Harlingen, hun aangekomen van hunne
Bestemoer, de weduwe van den hiervoor meergenoemden eapiteyn
Yde Hylkesz Colaert.
2) Het gebied der O.-I. Cie strekte zich destijds ook tot Japan uit.
H) Mr. de Jonge I , p. 316.
4) Op de, 15 I)ee. 1887, bij den heer S. B. Bos te Harlingen gehouden auctie, werd verkocht (Cat. no. 78 a en 6) een zilveren drinkbeker met graveerwerk, voorstellende Geloof, Hoop en Liefde en twee
wapens ^vermoedelijk van Tjerk Hiddes de Vries en zijne echtgenoote".
wegende 230 gram, welk gewicht vrij wel overeenstemt met dat deibeide hier bedoelde bekers, die Ü31/,, en 23 1 /, lood wogen.
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udeele beclemt in de huysinge daer de heren man uithangt" 1),
bezat hij nog in eigendom: »een seste part van sekere huyvsinge staende binnen Bolswaert, op de Campen" ; 2) voorts
obligatiën

en

reversalen tot een bedrag,

renten, van 9798

Caroli guldens,

behoudens

de

2 stuivers en 8 pen-

ningen , ten laste van: de Stadt Franequer, Sioerd Sioerdsen,

besemmaker c.u.,

Hopman

Frans Laesen,

Arien,

Jan

en

Claes Everts, 3)

4) Jacob Hiddes c.u., 5) Fedde

Symons Doncker c.u., 't Landschap,

Tierck Sanstra 6) c.u.

1) Welk huis dit was, blijkt verder niet, maar zal misschien in
het Harl. Archief nog wel zijn na te sporen. Volgens overlevering ,
zou het huis van Mevr. Rodenhuis, op de Kleine Breedeplaats, aan
Adml. de Vries hebben behoord, maar de betrouwbaarheid dier overlevering laat ik in het midden.
2) Blijkens eene, mij door bemiddeling van den Heer J. van Loon Jz.
te Leeuwarden welwillend verstrekte copie eener acte uit het Bolsw.
archief, behoorde dit huis „met hoff', loodts, ende plaetse op de Groote
„Campen, streckende voor van de straet tot achter aen de Stads vesten,
„met vrijen uytgwng aen die vesten, hebbende Mr. Jurjan Orgists huysinge
„ten noorden ende Dirck Tyssen huysinge ten suydeti" in 16/0 a a n :
„Pytter Jansen van Neerden in syn qlt. voor | ,
„ D. Capt. TiaUingh Rinses, voor hem ende als man ende vooght van
„Geertie Atsedr., voor 2/„ en
„aen de nagelaetene weeskinderen van wl. Tierck Hiddes de Vries. in
„leven Admiraal van dese Provintie, by Anneke Atsedr. echtelieden ge„proereërf, voor het resteerend 'jc , als „erfgenamen van wl. Harm,en
„Atses, haeren bestevader."

Kooper van het pand, werd bij aangehaalde acte dd. 13 April 1670,
Harmen Dircæ, voor 185 goudguldens.
3) Deze laatste zal de grootvader zijn geweest van Claes Everts
Oosterbaan, die in 1730/40, van uit Harlingen, „de Groenlands- en Straet
Davis-visscherij" uitoefende.
Even verder komen in den inventaris voor: Arien Jans en Claes
Everts, zoodat men, ten aanzien van den eerstgenoemden, op een van
beide plaatsen, aan eene schrijf- of drukfout te denken heeft.
4) Hannema. Deze was geh. met Aegje, dochter van den Predikant Mauritius Stansius en stierf 1679, als controleur der convoyen en
licenten , te Coevorden. (Inlichtingen van Mr. S. Hannema).
5) Zie p. 375 hiervóór.
6) Deze geslachtsnaam treft men meermalen onder de Harlinger
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en Lolle Tierix 1) c.u. (doch deze onwis); ruim ƒ 4700.—•
aan contanten en '/ e4 ûi een, vroeger door Albert Symons,
doch nu door Cornelis Comelisz de Oude, bevaren schip.
En eindelijk zou men, het huisraad nagaande, zich des
Admiraels woonkamer ongeveer kunnen voorstellen: met
den ijzeren vuurwagen onder de door een groen lakensch
schoorsteenkleed afgezette schouw, waarboven twee groote
schotels; bij den haard de ijzeren vuurstang; de tafel overdekt met een groen lakensch kleed en daaromheen of langs
den wand, zes zwarte gedraaide stoelen met lederen of bij
feestelijke gelegenheden met lakensche kussens; voorts de
groote eikenhouten keeft, bewaarplaats der lijfdrachten en
van het linnen, waarop twee groote koppen (kommen) prijken , evenals de kop en de schotels boven de deur, van OostIndieseh porceîein. Aan den wand hangen schilderijen met
gevlamde lijsten, waaronder de portretten van den Admirael,
zijne vrouw en dochter en eindelijk voor de ramen en de
deur, groen saaien gordijnen.
Gelijk hiervoor reeds werd aangestipt, bracht Tierck
Iliddes dezen winter niet werkeloos door.
Evenals de Lt.-Admiralen bij de andere collegien, ontving ook hij van de Generale Staten eene aanschrijving, om
zich bij zijn collegie te vervoegen, ten einde het oog te
laten gaan over de buitengewone toerustingen, die er voor
het volgend jaar gemaakt werden en er op te letten, dat
H.H.Mo.'s bevelen, zoowel ten opzichte der schepen van oorlog , fregatten, advysjachten, branders, galjoten als anderszins
gegeven, naar behooren werden uitgevoerd en daaromtrent
regeeringsleden van dien tijd aan. De Lt.-Adml. Stellingwerffhaû eene
vrouw uit deze familie.
1) Vrij waarschijnlijk een broeder van zijne moeder, daar hij meer
dan eens in het Sexbierumer kerkeboek voorkomt en eene dochter
had, die, evenals Tierck Hiddes' zuster, Eentie of Iintie heette.
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aan H.H. Mo. verslag te doen. Tot dat einde werd hem,
den 11 November 1665, het door de gemachtigden uit de
verschillende Admiraliteyten 1) vastgesteld plan 2) van uitrusting toegezonden, terwijl de opdracht, in Januari d.a.v.
nog eens werd vernieuwd. Men leide daaruit echter niet
af, dat de Friesche oorlogschepen allen te Harlingen werden
gebouwd; ten aanzien der grootsten was dit althans zeer
zeker niet het geval. Niet alleen toch, dat de toenmalige
haven, gelijk die door Ubbo Emmius is beschreven, 3)
tegen het uitbrengen van linieschepen, wel een groot bezwaar
zou hebben opgeleverd en de havenbrug destijds wel geene
doorvaartswijdte zal hebben gehad, voldoende voor schepen
van ruim 40 voet breedte, maar de schrijver van de «Tegenwoordige Staat van Friesland" vermeldt, dat vóór 1781,
zelfs op de toen reeds bestaande groote werf tegenover het
Collegïegebouw, niet meer dan één schip, van hoogstens
54 stukken, tegelijk gebouwd kon worden. In Tierck Hiddes tijd bestond die werf echter nog niet eens, 4) maar
behielp men zich nog met de zoogenaamde kleine werf, bij
en ten N.W. van de Zuîderbrug. De Vriesche Admiraliteyt
moest destijds dus nagenoeg al hare schepen van oorlog
elders laten bouwen en, daar zich, ook overigens in Friesland , geene daartoe geschikte werven bevonden, ligt het
1) Hunne bijeenkomsten die in den Haag werden gehouden, heetten „de Haagsche Besoignes.''
2) De uitvoering van dit plan, in zijn geheel omvattende 72
schepen van oorlog, 12 fregatten, 12 branders, 12 advysjachten, 12
galjoten en 24 behoefteschepen, was, boven en behalve de bijdrage
dei- O.-I. Cie, geraamd op ƒ 11,648.640.—. Tegenwoordig worden er,
door de groote mogendheden, wel schepen gebouwd, die alleen 12
millioen gulden kosten (zie o. a. N. v. d. Dag 23 Aug. 1892 „Marinezaken"), doch men neme daarbij in aanmerking het verschil in de
waarde van het geld, bij toen vergeleken.
3) Zie p. 36/ hiervóór, noot 2.
4) Vgl. de kaarten bij Schotamis e. a.
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meest voor de hand, dat dit doorgaans te Amsterdam, aan
de Zaan of in eenige andere Hollandsche plaats geschiedde,
van waar zij dan vóór Harlingen werden gebracht, om van
daar uit, door middel van kleinere vaartuigen, y>medebrengers" genoemd, opgetuigd, 'bewapend en toegerust te worden , waardoor de ingezetenen de daaraan verbonden voordeelen voor zich behielden. 4)
Veelomvattend moeten de bemoeiingen zijn geweest, die
door den aanbouw, de herstelling, bewapening, toetakeling,
uitrusting, bemanning en approviandeering van het geheele
smaldeel, van den Admirael werden gevorderd, doch mag
men naar den uitslag daarvan oordeeîen, dan zijn zijne
daaraan bestede zorgen niet vruchteloos geweest, want
nimmer tot dusver, bracht de Yriesche Admiraliteyt een
smaldeel van kloeker en zwaarder bewapende strijders in
zee, dan juist in het au volgend jaar, tevens het glansrijksie van haar bestaan.
Nadat het voorjaar met de yoitoüiiag van het werk der
uitrustingen was heengegaan, hield Tierck Eiddes zich reeds
in Mei, voor korter of îanger tijd, in 't Nieuwe diep of
Texel op, ongetwijfeld om nog eens het oog te 3 aten gaan
over de, daar of in de Vlieier, van tijd tot tijd aankomende
Friesche schepen. Den '25n, toen hij zich met den Lt,Admiraeî van Nes toevallig op het jacht van H.H. Mo.
bevond, kwam aldaar de tijding, dat aes Engelsche fregatten, dicht onder den wal, zeven Nederlandsche koopvaarders genomen en eenige andere in 't Vlie gejaagd hadden.
Onmiddellijk werd door H.H, Mo. Gedeputeerden met van
Nes, Tierck Iliddes en de aanwezige Gecommitteerden uit
de Admiraliteyts-collegïen geraadpleegd, wat te doen, Aanvankelijk waren allen van oordeel, dat men eenige oorlog1) Vgl. p. 328, bovenaan.
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schepen naar buiten moest zenden om de Engelsehen »fe
»attrapéren ende verder onheylen voortekomen , te meer alsoo
i>het een onlydelijcke saecke scheen te zijn, ondertusschen
ïidat sich $00 een considerable Vloot Oorlogsschepen daer
Mnnengaels bevondt, ie moeten aensien, dat een vyandt
T>met weynich schepen voor de kust quam braveren",—doch
bij nader inzien kwam men hiervan, om verschillende
redenen, die van kalm overleg getuigden, terug. Het
groote doel, de aanstaande zeeiocht, mocht in 't minst niet
benadeeld worden; daarbij moesten alle andere operatiën
achterstaan. I)
Tegen de maand Juni, waren do saken zoover gevorderd,
dat Tierck ffiddes zioh, den 5n dier maand, reeds bij de
vloot vervoegde met A Friesche schepen, die, in den avond
van denzelfden dag, nog door anderen werden gevolgd. 2)
Het Vriesche smaldeel, aooals het nu in zee kwam,
bestond uit tien schepen en één brander, terwijl twee oorlogschepen, bij gebrek aan volk, moesten achterblijven.
Op de lijst bij van Âitzema (Y p. 698) staat aangeteekend,
dat ôf de »Ommelanden" ôf de * Klein Frisia" is blijven
liggen, doch op die lijst komt, behalve ook de brander
»cfc Groene Ridder, commandeur Meyndert Soetjens" (lees :
Meyndert Jentjes), nog voor het oorlogschip vRievan Sneeck,
commandeur Runstil", voerende 66 stukken en 246 matrozen,
wat hetzelfde schip is, dat later, door denzelfden schrijver
(p. 722 en 819), wordt aangeduid als de »Sneeck", 3) gevoerd door Ruart Hillebrantsz en bewapend met 66 stukken.
1) v. Aitzeraa V, p. 807.
2) Zoo kwam capt. Vyselaer, met Z.W. wind, door 't Spanjt
en V.-Adml. Coenders, met oostel. wind, door 's Landsdiep, buitengaats.
3) Bij de vloot, die in 1688 Prins Willem ÏII naar Engeland
bracht, was ook een schip „Sneeck" genaamd, dat gevoerd werd door
capt. Ph, v. d. Goes, doch tot de Amst. Âdmt. behoorde.
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Dat echter dit schip, en niet de »Ommelanden" of de
»Klein Frisia", een der beide is geweest, die zijn blijven
liggen en dus niet in de glorie van den vierdaagschen
zeestrijd hebben mogen deelen, volgt hieruit:
1°. komt het niet voor op de Eskaderlijst bij Brandt,
waarop wel de beide andere vermeld staan; en deze schrijver
putte o.a. uit een der beste bronnen, nl. het journael van
den Opperbevelhebber met de aanteekeningen van dezen zelf
en van zijn secretaris, 1) waarvan dus meer actualiteit verwacht mag worden, dan van de lijst bij van Aitzema, die
hoogstwaarschijnlijk den toestand binnengaats weergeeft. Op
zich zelf is het dus niet vreemd, dat de » Sneeck" daarop
voorkomt, daar dit schip ook wel degelijk voor dezen tocht
was aangewezen;
2°. komt het nergens onder de na den slag binnengevallen
schepen voor; al de andere Friesche schepen daarentegen
wel; en
3°. schreef de Commissaris Knijff, die zich, bij het binnenkomen der schepen, in Texel ophield, den 16 J u n i ' 6 6 , 2)
dus na den slag: vhet schip Sneeck waerop capiteyn 3)
TiRuart Hiüebrantsz, van 't Collegie van Vriesland, manc>yqueerde noch (behalven dat mede onversien was van volckj
»36 stucken, ende soude de denderende van de inkomende
^schepen konnen gelicht ende daerop gheimbarqueert werden."
Welk het andere Friesche schip was, dat volgens Brandt,
p. 471 , wegens gebrek aan het noodige volk, is blijven
liggen, blijkt niet.
Trekt men dus de »Sneeck" af van de door van Aitzema
opgegeven eigenlijke oorlogschepen, die aan den tocht
1) Zie de voorrede bij Brandt.
2) Zie bij v. Aitzema V, p. 819.
3) Namel. met den lageren rang van Commandeur; vgl. brief Booth
6 Aug. '66 (O. St.)
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deelnamen, dan stemmen beide schrijvers omtrent het tfetal
derzelve overeen , doch niet wat betreft hunne bewapening
en bemanning, gelijk uit de volgende lijst blijkt:
Volgen
v. iitzema.
Stuk- Ma- Sol- Stuk- Ma- Solken. troz. daten ken. troz. daten
Volgens Brandt.

Lt.-Admirael Tlerck
Hlddas de Vries op:
ie eapt. Yde HySkesz
(Kollaert of Colaert) ! )
Vice-Adml. Rudolf
Cnendors
. . . . .
Schout-bij-N. Hendrick Brunsve!dt . .

y> Groot Frisia"

2

)

» Groeningen"
r>Prins Hendrick
Casimir"

72 340

55

72 360

70 300

,

70 306

72 330

50

72 320

50

60 225
56 200

45
33

64 246
56 205

40
30

54 200

36

52 200

30

54 200

.

54 195

30

55

Capt. Jan Jansz Vy-

selaer
. .
•t) Oostergo"
Wyfze Bsyma
t>JVestergo"
Barend Hfddes
tide. Steeden"
de Vries . .
» Joost Herman 3 )
Ciant. . . .
tiStadt en Lande"
» loost Michielsz
(Cuyk) . . . vPrinces Albertina"
Commr. Christlaen
» Ommelanden"
Ebeisz (Uma).
» Jan Fiefersz
»Klein Frisia"
Vinckeibos .
»
»

Samen .

.

50 294

23

582 2344 272

36 155

B

)

2

14

1) Zie de m. a. voordracht dd. 19 Oet. '66. Dat hij Tierck Hiddes' vlaggeeapiteyn was, blijkt uit de hierna, als bijl. 6 gevoegde „Lyste."
2) Een splinternieuw schip, lang over steven 150 en wijd 42 voet
(v. Aitzema V I , p. 102). Ten ourechte wordt dit Admiraelsehip bij
v. Aitzema V, 698, die zieh trouwens op p. 711, daarin zelf tegenspreekt, „West-Vriesîandt" genoemd.
3) v. Aitzema noemt hem Joost Harmans.?. De geslachtsnaam
Brant, die hij hem geeft, is in elk geval eene drukfout.
4) Dit zal, de bewapening in aanmerking genomen, wel 194 moeten zijn.
5) De door v. Aitzema vermelde brander „de Groene Ridder",

Wumkes.nl

25

572 2502 260

en Commandeur Roelof JaHSZ de Rob met

den brander »de Rob"

30

48 189

52 200
38 154

52 227 —

552

EENIGE BLADZIJDEN UIT

Weldra worden nu de ankers gelicht, 't welk mr. Deketh 1) aldus bezingt:
»De seinvlag wappert, en 't gebulder van 't kanon
«Begroet reeds d' Oostenwind, bij 't rijzend goud der zon.
»De zeilen losgerukt! nu de ankers opgewonden!
»De zeisings aan het zeil, van mast en steng ontbonden!
»En 't hoera, ten vaarwel aan 't lieve Vaderland,
ïWeergalme wijd en zijd naar 't ouderlijke strand."
Buitengaats gekomen, wordt de vloot in drie Eskaders
verdeeld en, gelijk zoo menigmalen, wanneer het de handhaving van Neêrlands Zeeroem gold, worden ook nu weder
de Friezen en de Zeeuwen tot één Eskader vereenigd, aan
welks hoofd, de Lt.-Admiraien Corndis Evertsz en Tierde
Hiddes zijn gesteld.
Dit Eskader, dat den wimpel van de voorsteng voerde,
bestond, behalve uit de reeds genoemde Friesclie schepen,
nog uit:
Colle81e.
Z. Lt.-Adml. Cornelis Evertsz met
Vice-Adml. Banckert
»
Schout-bij-nacht Cornelis
Evertsz de Jonge
»
»
Capt. Simon Blok
»
» Jacob Pensen
» Jan Matthijszoon
»
» Adriaen de Haaze
»
»
» Jan P. Tant
» Adriaen v. Kruiningen »
»
O.I C. » Dirk Schey

z.
z.
z.
z.
z.
z.
z.
z.

de »Walcheren"
» »Ter Thoolen"
»
»
»
»
»
»
»
»

»Zierikzee"
»'t Hof v. Zeelandt"
»Middelburg"
»Vlissingen"
»Ter Veere"
» Uitrecht"
»Dordrecht"
»Gouda"

Transportere

.

Stuk- Kopken. pen.
68
60 296
58
58
50
50
50
50
49
46

259
256
210
210
218
220
200
230 2

539 2463

commr. Meyndert Jentjes, laat ik hier buiten rekening, omdat hij bij
Brandt niet wordt genoemd.
1) Dichtstuk in vier zangen „Tjerk Hiddes" enz., vervaardigd 1819,
en later uitgegeven.
2) W,o. 30 soldaten.
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Collegie.
Transport .
O.I.C. Capt. Joost Verschuur
»
» Thomas Tobias
»
» Jacob Pauw
A.
» Hendrik Vroom
Z.

z.
z.
z:
z.
z.
z.
z.
z.

z.

»
»
»
»
»
»
»

met de »Jaarsvelt"
»
» »Harderwyk"
»
» «Staveren"
»
» »De waakende

Willem Mariniszoon »
Dirk Jobsz Kiela
»
Abraham Krijnszoon»
»
Jan Krijnszoon
»
Gillis Gelijnszoon
Klaas Reinierszoon »
»
Frans Rooijs
»
Daniel Verdiesl
Engel Adriaensz
»
Willem Meerman »

Boeij" 2)
» »De Zeeridder"
» »Delft"
» »Zeelandia"
»Schaakerloo"
» »De Souke"
» »Souielande"
»Wester Souburg"
» »Ooster Souburg"
»De Vryheit"
» »De Hoope"
Samen .

Stuk- Kopken. pen.
539 2463
46 230 »)
46 230 ')
46 230 ')
46
34
34
34
29
6
6
6
6
2
6

230 ')
156
160 Fregat125
ten.
129
29 Een Kits.
21
13 lioeK13
14 Branl ders.
13

886 4056

Het geheele, tweede, Eskader was dus, met inbegrip der
Friesche schepen, bewapend met 1470 stukken en bemand
met 6264 matrozen en -422 soldaten.
Evenals de beide andere Eskaders, 3) werd het in drie
Smaldeelen verdeeld, terwijl

het, volgens de voor dezen

tocht vastgestelde instructie, 4) vóór den wind, aan stuurboordzijde van de liuyler zou varen en bij den wind, de voorhoede uitmaken zou.

Deze zeilorde werd reeds dadelijk in

toepassing gebracht, met bedreiging van ƒ 2 5 . » boete voor
de eerste, van ƒ 5 0 . »

voor de tweede en van zwaardere

3) W.o. 30 soldaten.
2) Dit eeno Amst. schip behoorde, ook op den vovigen tocht, tot
Tierck Hiddes' Eskader, terwijl het, op den volgenden zeetocht, ook
weer bij de Zeeuwen en Friezen , was ingedeeld.
3) Het eerste stond onder de Ruyter en A. J. van Nes en het derde
onder de Lt.-Admiralen C. Tromp en van Meppel.
4) Zie bij Brandt p. 473.

36
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straffen voor de derde keer, tegen ieder capiteyn, die niet
in zijn rang bleef zeilen.
Aldra vernam men, dat de Engelsche vloot reeds ia
zee was, doch de onzen konden, door het groot aantal
schepen, die elkander den wind uit de zeilen hielden en
ook door tegenwind en stilte, slechts langzaam vorderen.
Eindelijk, Donderdag den 10 Juni, gelukte het met
zeilen, getij-stoppen en drijven, op 5 mijl bewesten Ostende
te komen.
De wind was toen Koordoost en, onder Begunstiging
eener flinke koelte, zette 's Lands vloot van daar koers
naar de Hoofden en het Noordvoorland,
Dienzelfden dag, seinde de Ruyter alle vlagoffioieren en
capiteynen bij zich aan boord en sprak hen in de hem
eigene korte, man'lijke taal toe, waarop door allen plechtig
werd geantwoord: »dat ze voorneemens waren en bedooten
vhadden, hun leven voor 't vaderlandt op te zetten."
Verder werd, ter vermijding van het gevaar om bij averij
aan roer of masten, op de vijandelijke kust te geraken,
bepaald, dat men zich, zoolang de wind oostelijk bleef,
niet door de Hoofden zou begeven.
's Kachts werd het stil weer en 's Vrijdagsmorgens
haalde de wind wel aan tot eene stijve koelte uit het
Zuidwesten, doch daarmee kreeg men zoowel wind als
stroom tegen, zoodat de vloot 7 à 8 mijlen O.Z.O. van de
Engeîsche kust, tusschen Duinkerken en het Noordvoorland i) in eene K.O.—Z.W. loopende linie, ten anker
1) Deze peiling is ontleend aan de Ruyter's brief dd. 14 Juni '66,
aan H.H. Mo. en aan het rapport door T. Gerlacius, den 26 dier
maand opgemaakt ter ordonnantie der Ged. en Gevolm. v. de StatenGenerael (Holl. Merc. p. S2 en 86). Daarmee stemt vrij wel overeen
het verslag van Capt. Ruth Maæimilîaen (t. a. p. p. 83), die zegt:
„omtrent Nieupoort, halver Zee", zoomede een Eng. bericht, dat zegt:
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kwam. Van daar werden, N.W, en W.N.W.waarts, 1)
buitenwachten op verkenning uitgezonden, die te 9 uur
den vijand in 't gezicht kregen en daarvan 's Lands vloot
verwittigden.
Zonder verwijl, lieten nu onze Vlootvoogden het gebed
doen, den kok schaften en alles slagvaardig maken, terwijl
zij, te 11 uur, de Britsche vloot, hoewel toen minder schepen tellende dan de onze, 2) te loefwaart op hen zagen afkomen , waarop de Ruyter, nog vóór het middaguur, het
sein gaf om onder zeil te gaan. Het holle water en de
spoed , waarmede gehandeld moest worden, lieten echter
niet toe om de ankers binnenboord te krijgen, zoodat deze
alle gekapt werden.
De wind was inmiddels W.Z.W. 3) geloopen en, onder
een stijve koelte, met holle zee, legden de beide vloten het
nu weldra zuidwaarts tegen elkaar over.
De Engelschen hadden de loef, doch niet tot hun voordeel , want hunne, meest alle, fregatsgewijs gebouwde, 4)
hooggetuigde en zwaar bewapende schepen, door den harden
7 mijl van Ostende. De Vice-Adml. de làefde en Capt. Hondius geven
eene noordelijker peiling; de eerste nl. op 22 vadem met Nieuwpoort
Z. t. O. en Z.Z.O. en de laatste: 9 à 10 mijl N.W. van Ostende. In
dat geval echter zouden de buitenwachten, gelijk Capt. Hondius zelf
opgeeft, niet N.W. en W.N.W. zijn gezonden, daar men toch wist,
dat de Eng. vloot uit Thans moest komen.
1) Zie brief van Capt. Hondius dd. 12 Juni '66, aan de Admt. v.
Amsterdam (Holl. Merr. p. 81).
2) Mr. J. C. de Jonge II, 70, soort, zwaarte, bewapening en bemanning in aanmerking nemende, komt evenwel tot de slotsom, dat
de sterkte, aan weerszijden, ongeveer gelijk stond.
3) Volgens Capt. Hondius.- Z.W. en Z.W. t. W. Tn 't aangehaald
verslag van Gerlacius wordt echter eveneens gezegd W.Z.W.
4) Onze groote schepen waven over het algemeen logger gebouwd,
waardoor zij steviger lagen. Dit kwam natuurlijk ten goede aan het
gebruik en de uitwerking van het geschut, maar deed hen minder
goed bezeild zijn.
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wind, vrij sterk over bakboord hellende, konden daardoor
liunne onderste geschutlaag niet gebruiken.
Het Eskader van Evertsz en Tierck Mades lag aanvankelijk
op den N.O.vleugel onzer linie, dus beneden den wind,
zoodat het niet dadelijk aan den strijd kon deelnemen,
«doch", zegt Henrick Plondius, kapitein van Tromp's
Admiraelschip, in zijn rapport aan de Amst. Admt, 1)
op Evertsz en Tierck Iliddes doelende: »(zij) quamen alle
t>in korten (al spoedig) met goede ordre en postuyr, na
»(iiaar) dat sij geordonneert waren, in rang ons volgen" en
toen 's namiddags 5 uur, de Engelschen, vermoedelijk om
de Vlaamsche banken te vermijden, het ÏLW. overlegden,
raakten de Zeeuwen en Friezen met hen in een heetert
strijd, waarin zich ons volk man'lijk kweet. Beîialve in
menig ander rapport, wordt dit getuigd door den Opperbevelhebber de Ruyter 2) en wel in deze woorden: »De
7>vvjandt hem dus om de noort gewent hebbende,, geraeckten
• »de admiraelen Evertsen en de Vries mede dapper aen
y>de man,"
't Is zeker hier de plaats, om een oogenblik stil te staan
bij de maatregelen, die destijds, vóór het begin van liet
gevecht, aan boord van een Lands oorlogschip, genomen
werden en die, hoewel hier ontleend aan het werk »Aeloude
en Hedend. scheepsbouw en bestier", 3) van den bekenden Anislerdamschen Admiraliteyts-Raad Mcolaes Witsen,
1) Holl. Merc. p. 81.
'2) In zijn bovenaangehaalden brief. De Gevolmachtigden van II.H.
Mo. schreven in hun rapport (gedrukt te 's Hage bij Hillebrandt van
Wouw Ao 1666): nende als doen raeckten 'tvoorsz. Bsquadre van de
„Luitenant Admiralen Cornelis Evertse ende Tierck Hiddes de Vries
„mede met den vyandt heftich in den strijdt, die luier ooch met hungant„sche JEsquadre loffelyck ende cowagieuselijck hebben geevertueert"

3) Verschenen Amst. 16/1. Zie aldaar p. 383 en 404.
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toch ook op de Friesche oorlogschepen, gebruikelijk
waren.
Bij het naderen dan van den vijand, was al dadelijk een
man, op de steng, ten uitkijk geplaatst, de kardoezen, 1)
voor zoover niet reeds vroeger gereed gemaakt, werden
gevuld en in de kmitkamer gebracht, waar vertrouwde
personen bij de kisten werden gesteld om ze uit te reiken.
De enterdreggen werden vervolgens vastgemaakt, het handgeweor uitgedeeld, eenige karabijnen en donderbussen in
de kajuit klaar gelogd, de handgranaten en stinkpotten 2)
uitgereikt, het scherp en de proppen bij de stukken gebracht , de overloop, tegen de gladheid, met zout bestrooid,
het schip overal genat, koelbaliën, brandzwabbers, brandemmers en brandspuiten bij de stukken, rondom het schip
en in de marsen geplaatst, of ook wel, gelijk op de Zeeuwsclie schepen gebruikelijk was, hier en daar versche buiden,
tot wering van brand uitgespreid, de ra's in kettingen
gevangen, touwen en lijnen, ter herstelling van het meest
beschadigde, voor den dag gehaald, alles wat hinderlijk
kon zijn opgeruimd of vastgesjord, de timmerlieden boven
en onder verdeeld en van het noodige gereedschap voorzien ,
de klok driemaal geluid, ten teeken dat elk zich op den
hem aangewezen post moest bevinden, een dronk wijn aan
ieder der manschappen rond geschonken, de alarmtrompet
geblazen en eindelijk het bevel tot aanval of verwering
gegeven. Aldus zal liet zich ook nu op het Vriesohe
Smaldeel hebben toegedragen. .
1) Vroeger werden deze van papier (kardoespapier), doch in dezen
tijd reeds, zooveel mogelijk, van perkament vervaardigd.
Ü) örn bij het enteren in 's vijands schip geworpen te worden, ten
einde verwarring te veroorzaken en daardoor het overspringen gemakkelijker te maken.
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Intusschen werden, door de onzen, eenige lijwaartsche
Engelsohe schepen van hunne vloot afgesneden en veroverd.
De capiteyn Wiüem van der Saen vermeesterde, bij die
gelegenheid, het ten vorigen jare door de Engelschen genomen schip de •»Zevenwolden."
Den geheelen dag werd er dapper gestreden, totdat het
nachtelijk duister, 's avonds 10 uur, de vechtenden scheidde.
's Lands vloot, die zich in lij des vijands bevond, verzamelde
zich, nu en legde het Zuid over, de nacht bestedende aan
het stoppen van lekken, 't vullen van kardoezen, 't splissen
en knoopen en 't geen verder noodig was, om den volgenden morgen den vijand, in zoo goed mogelijken staat,
weer het hoofd te kunnen bieden.
Het Zeeuwsen-Vriesch Bskader had echter op dezen dag
een gevoelig verlies geleden. Zijn Ie Opperhoofd, de verdienstelijke Cornelis Evertsz, werd, na een heet gevecht
met den Engelschen Schout-bij-nacht John Ilarman, 's avonds
omstreeks 9 uur, 1) door den laatsten, uit 's vijands reeds
zinkend schip, geschoten kogel, doodelijk getroffen. Hierdoor
werd nu Tierck Hiddes, bij het 2e Eskader, de hoogste
in rang e n , hoewel het bij geen schrijver, met zoovele
woorden, te lezen staat, ligt liet toch in den aard der zaak,
dat het Opperbevel over1 liet geheele Eskader nu op zijne
schouders viel. Wel hadden H.H. Mo., vooral naar aanleiding van het in den slag van 13 Juni 1665, met het
Admiraelschip van Cortenaer voorgevallene, om te voorkomen dat het gezag weer in verkeerde handen mocht vallen —
bij besluiten dd. 4 en 28 Juli van dat jaar, bepaald dat
zich, o.a. bij eiken Luit.-Admirael, behalve de gewone
scheepscapiteyn, nog twee capiteynen aan boord zouden
1) Dit uur wordt aangegeven in mr. de Jonge's Levensbeschrijving
der Evertsen, p. 237.
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bevinden, bekwaam om dadelijk op te treden, wanneer den
Admirael zelf iets menschelijks mocht overkomen — maar
deze maatregel had toch kennelijk geene andere strekking , als alleen, om in de oogenblikkelijke leiding en
aanvoering van het betrekkelijk Eskader of Smaldeel, te
voorzien. En neemt men daarbij in aanmerking, dat de
strijd 's nachts geheel werd gestaakt en 's Lands vloot
daarna, gescheiden van den vijand , zich weer verzamelde,
dan is het niet aan te nemen , dat deze tijdelijke maatregel,
ook den volgenden morgen, weer opnieuw in werking zou
treden. Immers, de nacht bood tijd en gelegenheid te
over, om op de gewone en regelmatige wijze, nl. door de
in de plaats treding van den naaste in rang, in het Eskaderbevel te voorzien,
Ten opzichte der vervanging van den Oppervlootvoogd,
was deze wijze van handelen uitdrukkelijk voorgeschreven.
Ook bij dezen aan boord, bevonden zich twee reserve-capiteynen 1) en wanneer de Opperbevelhebber kwam te sneuvelen »staande het gevecht ende gemesleert weezende onder
»'s vyandts vloote", mochten sgeene de minste teekenen
»van zoo droevige toevallen, ofte eenige de minste veran»deringe in 't beleit der zaaken, werden bespeurt, maar
»alles in staate gehouden-, omme, by verwisselinge van koers
»der respedive Vlooien, of diergelyke bequaame occasiën,
«daarvan notificatie te worden gegeven aan de Succederende
7>Hooftofficiereii; ten

einde

als vooren ge'tnelt" 2) (nl. om

den gesneuvelde te gaan vervangen). En hierin ligt tevens
eene bevestiging van de hierboven aangenomen opvatting
der taak van de zich aan boord bevindende reserve-capi1) Vgl. mr. de Jonge I , p. 684.
2) Aldus was het laatst bepaald bij H.H. Mo. Resol. van 6 Mei
1666. Zie Brandt p. 466. De eursiveering is van schrijver dezes.
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teyiien, die zich dan, althans wat de voorziening in het
opperbevel der vloot betreft, geheel aansluit aan den inhoud
der instructie van 6 Mei 1666.
Was dit punt, voor het geval dat de Opperbevelhebber
mocht komen te vallen, dus uitdrukkelijk geregeld, dezelfde, motieven, waarop die regeling steunde, deden zich,
zij het dan ook in andere mate, evenzeer gelden bij het
buiten gevecht geraken van Eskader-commandanten, zoodafc
niet is aan te nemen, dat in dusdanig geval, anders werd
gehandeld, te minder, daar ook de taak der reserve-capiteynen aan boord van de Luit.-Admiralen, niet blijkt, met
die aan boord van den Opperbevelhebber, eenig verschil
te hebben opgeleverd.
't Is waar, wie den Opperbevelhebber zou vervangen,
werd voor eiken tocht, bij besluit van H.H. Mo., uitdrukkelijk bepaald, i) terwijl die besluiten iets dergelijks, ten
opzichte der verdere Hoofdofficieren, niet inhouden. Zeer
waarschijnlijk moet daarvoor dus een vaste regel hebben
bestaan, dien ik echter nergens te boek gesteld vond, doch
welke deze ook moge zijn geweest, nimmer kan hij hebben
medegebracht, dat aan een Fice-Admirael, boven een Luitenant-Admirael, zij het ook van verschillende coüegiën, den
voorrang werd toegekend; en de hoogste Zeeuwsohe vlagofficier bij het vereenigd Eskader, Adriaen Banckerts, was
destijds nog Fz'ce-Admirael. 2) Wanneer Brandt, op p. 487
beneden, dus spreekt van Banckerts Eskader, en in een,
door hem, op p. 4 9 3 , geïnsereerd verhaal betrekkelijk den
4n dag, gezegd wordt: »De L.-Admiraal Banckert voerde
smet de Zeeuwen en Vriezen, de slinkervlougel van de
svloot", dan is het niet gewaagd deze lezingen voor onjuist
1) Zie o. a. de aangeh. Resol. dd. ü Mei '6t>.
2) Brandt p. 470, mr. de Jonge I I , p. 149.
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te houden, te eerder omdat zij in het verband, waarin, zij
voorkomen, slechts bijzaak zijn.
Ware 's Lands zeemacht destijds onder één departement
van bestuur vereenigd geweest, dan zouden wellicht, voor
de opvolging in het hoofdbevel van het Eskader, den morgen
na Evertsz overlijden, in aanmerking zijn gekomen die
Luit,-Admiralen, welke, ofschoon bij andere Eskaclers ingedeeld , ouder in rang waren dan Tierck Iliddes, doch nu
elk Collegie zijn eigen Luit.-Admirael of Admiralen had,
zou zoodanige regeling, in de gegeven omstandigheden,
alleen reeds ondenkbaar zijn met het oog op den naijver,
die er steeds tusschen de collegiën onderling bestond.
't Was niet overbodig bij dit punt even stil te staan, om
te doen uitkomen, dat Tierck Hiddes niet als jongste Admirael bij, maar daarentegen áls hoofdaanvoerder, hetgehe.de
2e Eskader, — dat niet alleen uit de Priesche, maar ook
uit de Zeeuwsche en uit andere schepen bestond, — drie
daijen lang, op den moeielijken weg tot de overwinning heeft
geleid, en dat ook hij het wus, die, op het beslissend oogenblïk, dat geheele Eskader onder zijne bevelen had,.
Daardoor laat zich dan ook te eerder verklaren de getuigenis van den Comte de Guiclie, 1) die den geheelen
slag bijwoonde, dat aan Tierck Iliddes (of Kierkides, zooals
hij hem noemt) een voornaam deel der beh.aalde zege toekwam.
Des Zaterdags, bij liet aanbreken van den dag, wordt hij
evenals de andere hoofdbevelhebbers en capiteynen, weer bij
de Iluyter aan boord geseind, die verslag omtrent den staat
hunner schepen inwint en allen tot nieuwen moed opwekt.
De beide vloten waren nu ongeveei' 2 mijlen van elkander
verwijderd; dan weldra ontbrandt de strijd opnieuw. De
1) In zijne „Mémoires conecrnant les Provinees Unies" p. 2(>"2:
„qui ent grande Part à nos Avantages."
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wind was weer W.Z.W., 1) maar veel handzamer dan den
vorigen dag.
De vijand, die de loef heeft, legt het Zuid en de onzen
leggen het If.W. over, elkander onder een geweldig vuur
tweemaal 2) voorbijzeilende, waardoor beide zeer veel schade
aan zeilen, touwen en rondhout beloopen.
Intusscken gaat de wind liggen en doet voor eenigen
tijd den strijd staken, die echter, nadat te 10 à 11 uur,
de koelte weer aanwakkert, dadelijk met verdubbelde
kracht, wordt hervat.
De Nederlanders hebben nu de loef, met uitzondering
van den Luit.-Admirael Tromp, die met eenige schepen
beneden de Britten is vervallen en als een woedende leeuw
om zich heen slaat, totdat hij door de Ruyler wordt ontzet. Daardoor geraakt onze vloot eenigszins uit elkaar,
doch weer verzameld zijnde, zot zij liet opnieuw tegen den
vijand aan. Tot drîemalen toe, trekken de onzen, onder
den Luit.-Admirael Aerl Janssn van Nes, die, omdat de
Ruyter's groote steng was afgeschoten , tijdelijk liet opperbevel
voert, onder het hevigst vuur van weerszijden, den vijand
voorbij, boren 5 à 6 vijandelijke schepen in den grond en
zouden ten vierdemale wenden, toen de Britten het minder
geraden vonden dit af te wachten. 3) Alles bijzettende
wat goed kan doen, wijken zij naar hunne kust, nagezet
door de onzen, die hen echter, door de invallende stilte
en den nacht, niet kunnen achterhalen.
's Nachts bleef het kalm , en 's morgens 3 uur van Pinksterzondag , kwam er een flauw koeltje uit het N.O. 4)
1)
2)
3)
4)

Volgens een Éngelsch bericht: W.Z.W. en Z.W.
Mr. de Jonge.
Dezelfde.
Ook volgens het Engelsehe bericht bij v. Aitzema.
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Op 's Lands vloot worden nu alle bram- en lijzeilen bijgezet
om te trachten den vijand te naderen, doch deze spant,
zelfs door 't nat maken zijner zeilen, alle krachten in, om
den mond der Theems te bereiken. Inmiddels trekt de wind
naar het Oosten en daarna, met flauwe koelte, naar het
O.Z.O. zonder dat onze wel vaster liggende, maar ook daardoor minder goed bezeilde schepen, den vijand kunnen
achterhalen. Slechts sommigen der best bezeilde Nederlandsche bodems gelukt het, van tijd tot tijd, eenige kogels
met hem te wisselen. 1)
Men zou dan ook zeker den strijd als geëindigd hebben
beschouwd, ware het niet dat, omstreeks 2 uur in den
namiddag, de Engelschen, West ten Noorden van zich,
Prins Robert met 25 versche schepen hadden ontdekt, waarop
zij hun koers West ten Zuiden en W.Z.W. stelden.
Zoodra krijgt Tierck Hiddes niet dit nieuwe Smaldeol,
Z.W.waarts van zich, in het gezicht, of hij zet, niettegenstaande zijne schepen gehavend en zijne manschappen
door den langdurigen strijd afgemat zijn, liet er moedig
op toe, maar de Prins ontwijkt het gevecht en loopt terug
naar het gros der Engelsche vloot, waar hij zich met Monk
vereenigt.
Na deze belangrijke versterking, telde 's vijands vloot nu
nog 60 à 61 oorlogschepen, terwijl de Nederlandsche nog
64 sterk was, die echter, door den driedaagschen strijd,
reeds veel hadden geleden.
Mocht dus al, wat van sommige zijden wordt beweerd,
bij het begin van dezen zeeslag, de overmacht aan de zijde
der Nederlanders zijn geweest, door Prins Roberts komst
met zooveel versche schepen , sloeg nu ongetwijfeld de schaal
ver naar 's vijands zijde over.
1) Mr. de Jonge.
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Desniettegenstaande toonde alles aan, dat dezo liet niet
geraden oordeelde, bij het vallen van den avond, zijne kracht
te beproeven, maar zich liever voorbereidde, om den volgenden dag, met vernieuwde moed en kracht, in het strijdperk te treden. 1)
De Ruyter, dan ook een zwaren strijd tegemoet ziende,
houdt, om de zandbanken te vermijden en meer ruimte te
krijgen, 's nachts, onder klein zeil, oostelijk aan, seint
den volgenden morgen, de hoofden en de capiteynen weer
bij zich aan boord en spreekt hen, op de hem eigene
wijze, met eenige hartige woorden toe. 2)
Begunstigd door een Z.Z.O.wind, 3) wendt 's Lands
vloot daarop weer den steven westwaarts en geraakt 's morgens 8 uur, tusschen het Noordvoorland en de Vlaamschr.
banken., in volle zee, 4) opnieuw met den vijand slaags.
De Friezen en Zeeuwen hebben den linkervleugel.
Op drie verschillende punten, breken de drie Nederlandscho Eskaders in 's vijands slaglinie en slaan er doorheen.
Daarna gaan zij over stag en loopen Zuidwaarts over,
weôr op den vijand in. Tot driemaal toe, wordt dit herhaald en even zoovele malen loopen beide vloten tegen
elkaar in, malkander telkens met een verschrikkelijk vuur
begroetende, dat de zee schudden doet.
in hevigheid, langen duur en hardnekkigheid, overtrof
1) Vgl. mr. de Jonge.
•J) Deze toespraak is te vinden hij Brandt p. 490. Bij mr. de Jonge
komt ze ecnigszins anders voor.
3) Het meeraangehaald Bngelseh bericht vermeldt, doch zeker abusief, „Z.Z.W." en later „Z.W." Zoowel bij Brandt en mr. do Jonge,
als in 't voreiiaaugehaald relaes van (i. Borth, staat echter duidelijk
Z.Z.Oost en die lezing moet de juiste zijn. wanneer men den loop
der zaak, ook zelfs volgens het Engelsch verslag, nagaat.
4) Circa 8 mijlen uit den wal (G. Borth).
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deze strijd al de vorige, en meer dan eens scheen het twijfeltachig, aan wien de zege zou verblijven. 1)
Eindelijk, 's namiddags 4 uur, laat de B.uyler de roode
vlag van de bezaanroê waaien, daarmede het sein gevende :
om mei alle slagorde, Ie gelijk, in den vijand te breken;
een bevel dat onmiddellijk, met wakkerheid en nauwgezetheid, wordt uitgevoerd. Hij zelf loopt niet een gedeelte der
vloot boven den vijand om en overvleugelt hem, terwijl
een ander deel beneden de Britten blijft.
Tegelijk en met onweerstaanbare kracht, breken nu Tie.rck
Iliddes en van Meppel, de Vice-Admiralen Banckert*, ,
Schram en Coenders, de Schout-bij-nacht Brunsveldl en
alle capiteynen, die boven den wind zijn, door de Ruyter
aangevoerd, van alle kanten in 's vijands slaglinie, die
daardoor gebroken en vaneen gescheurd wordt, en waardoor een groot deel der Engelsche schepen, van weerszijden , tusschen ons vuur beklemd raakt.
Spoedig is er geen orde meer In 's vijands rangen te
ontdekken; 't is niet meer een geregeld gevecht van vloot
tegen vloot, maar van schip tegen schip.
Van alle kanten verspreiden 's Lands schepen schrik en
verwoesting. Hier vallen stengen, daar ra's, doch de vijand
verweert zich kloekmoedig.
Eindelijk echter geraken Monk en Prins Robert, buiten
staat om den strijd langer vol te houden en, na anderhalf
uur dapper weerstand te hebben geboden, wenden zij den
steven en zetten het, onder volle zeilen, in de grootste
verwarring, op de vlucht. 2)
1) Mr. de Jonge.
2) „De Mok zes v,ren begon de vijandt generaalyek te vluchten; wij
„achter aen, 't jagen" zegt Capt. Rutli Maximiliaen, in zijn belangrijk
ï'elaes van dezen slag.
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Sommigen loopen vóór, anderen steken bij den wind,
doch allen worden door de onzen nagezet.

Ieder Nederl.

capiteyn, die een Engelsch schip aan boord kan komen,
neemt het weg.
tuigd.
geheel

Ook de Friezen laten zich niet onbe-

Schout-bij-nacht
alleen,

fregatten,

Brunsveldt

entert

en

twee aan elkaar vastgeraakte

verovert,
Engelsche

de vBull" (40 st.) en de »Essex" (58 st.), 1)

die echter, tengevolge van onvoldoende bezetting, door de
Eng-elschen hernomen,
Pauw

doch daarna, door capiteyn Jacob

van de »Staveren", voor de 2e maal, genomen

worden. De Vice-Admirael Coenders verovert en brengt in
Texel binnen, het ten vorigen jare, aan ons ontnomen schip

1) Het „ZeejournaeF', destijds onder den naam van „Nieuwstijdingen" verspreid, geeft eene éenigszins andere, niet minder roemrijke lezing van dit feit, dan Brandt en de Jonge, nl. deze, dat
hij „sich wonder mannelijk queet: want van twee vijandts scheepen
„ter wederzijde aan boord geklampt zijnde, sulcx dat hij in het mid„den was leggende, soo heeft hij in plaats van sich (gelijk de Engel„sche Admirael George Ascue ghedaen heeft) op te geven en om quar,,tier te roepen, sijn Volk tot dapperheydt aangemoedight, en gheor„dineert, dat se ter weder zijden souden overspringen en Enteren,
„gelijk ook aanstonts soo gheseght soo gedaen wierdt, nemende de
„valjante Brunsveldt eer hij eenige assistentie konde bekomen, beijde
„zijn Bespringers vregli en maakte hun beijde tot sijn ghevangens."
Over de vraag wien de „JSssex" nu toekwam, heeft verschil bestaan. De Admt.-Raad Booth schrijft nl. in zijn brief dd. 4 Maart
1667 (O.S.), dat den vorigen dag, te Harlingen, waren aangekomen
de heeren Boetselaer, Reijgersberch en Raesvelt, gecommitteerden
van het Admiraliteyts-Coll. te Amsterdam, om met de Vriesche Admiraliteyt „te accorderen nopende de bewuste prijs het schip „Bsseæ."
Hieromtrent was te voren, blijkens brief van denzelfde dd. 1 Aug.
1666, eene sententie van den Krijgsraad gevallen, waartegen echter
Vriesland zich had verzet. De clausule, waarbij zij van dat verzet
had doen blijken, is, daar het papier van den brief gedeeltelijk is
vergaan, niet meer te ontdekken. Beide brieven zijn in M.S. ter
Prov, Bibl. voorhanden.
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T)dc Nagelboom" 1) en Vinckeïbos het fregat y>'t Wapen van
Schotland". 2)
Dit nazetten des vjjands duurde tot laat in den avond.
Te 7 uur, was er echter eene dikke mist komen opzetten,
gedurende welke, de onzen den vijand nog wel ongeveer 4
glazen volgden, maar die dit toch verder onmogelijk maakte.
's Lands vloot bleef daarop, den gelieelen nacht, ter
plaatse van den slag, onder klein zeil drijven en 's anderen
daags, reeds vroeg in den morgen, was er geen enkel
Engelsch schip meer te ontdekken. Zij hadden alles bijgezet wat goed kon doen om te ontkomen.
Nadat onze schepen achtereenvolgens waren binnengeloopen, bleek, dat — behalve het schip van van Ghent,
't welk, door het hevig stampen, de fokkemast had verloren
en daarom was opgezonden —• de geheele Wederlandsche
vloot 3) niet meer dan 4 schepen had verloren, waarvan
echter geen enkel in 's vijands handen was vervallen; alle
vier waren verbrand en daaronder van het Friesch-Zeeuwsch
Eskader: T>'1 Hof van Zeelandt", capiteyn Simon Blok, die
met een gedeelte van zijn volk er 't leven bij verloor.
Onder de gesneuvelden aan onze zijde, bevonden zich o.a.
twee aanvoerders der Friesche Mariniers: Jélle de Haen en

George van Ilarinxma. i)
11 In zijn laatst aangehaalden brief, meldt Booth, dat dit schip
den 31 Juli 1666 (O.S.) is verkocht aan de kamer van Enkhuizen der
O,-I.-Cie voor /18650.—, het metalen geschut, waarvan er 2 stukken op waren van 18 pond ijzer, tegen ƒ 57.— per 100 pond en de
ijzeren stukken voor ƒ8.— de 100 pond, Die verkoop heeft dus zeker
plaats gehad te Harlingen . van waar de heer Booth den brief schreef.
2) v. Aitzema V, p. 819).
3) Vele schepen waren echter zwaar beschadigd, 't welk ook reeds
daaruit blijkt, dat den laatsten dag, niet meer dan 64, aan den strijd
konden deelnemen.
4) Leupe Sf v. Braam Houckgeest p. 15.
Jiirrien of George v, Harinæma thoe Meeg was geb. te Embden, 6 Mei
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De hierachter, als bijlage 6, gevoegde staat, die getrokken
is uit de door de Gecommitteerden van H.H. Mo., tijdens
het binnenvallen der schepen, opgemaakte lijst, geeft een
overzicht van 't getal dooden, gekwetsten en vermisten,
zoomede van de onbruikbaar geworden stukken geschut
op acht schepen van het Vrïesche Smaldeel, w.o. het Admiraelschip.
De

T>Hendriek Casimir"

en de T> Klein

Frisiu"

schijnen ,

bij 't opmaken dier lijst, nog niet binnen te zijn geweest.
En daar deze beide, reeds als binnengevallen, voorkomen
in een brief van den Commissaris Knijf van den 16n, volgt
daaruit, dat de lijst vermoedelijk zal zijn opgemaakt den
15n, hoogstens den lön Juni.
Aldus eindigde deze, voor onze voorvaderen, zoo roemrijke zeetocht tegen het machtige Brittanje!
Des daags na de overwinning, vinden wij Tierck Iliddes
met de »Groot Frisia", geankerd ter reede van Vlissingen,
vanwaar hij zijn Luitenant naar Leeuwarden zond met een
brief aan de Gedeputeerde Staten van Vrieslandt, om dezen
de heugelijke tijding der behaalde zege over te brengen.
Deze namen daarop het volgende besluit:
«Saturdagh den 9 Juni 4) 1666, voor noen."
»Sijnde geleesen een missive 2) van den heere Lieutenantsadmirael de Vries uyt 's îandts schip Groot Frisia leggende
1638 en gehuwd met Gerbrecht Maria van Dvnnewoldt of Dwnewald.
Hij is, evenals later zijne vrouw, te Heeg begraven (Stb. Fr. Adel).
1) Oude stijl. "De mededeeling dezer resolutie dank ik den heer
J. v. Loon Jz., lid van Ged. Staten enz. te Leeuwarden.
2) Deze is, evenmin als eopie van het daarop aan Tierck Hiddes
gezonden antwoord, in het Prov. Archief aanwezig. Een ongeteekende
brief van hem is vermeld bij J. Koning, Cat. I, p. 543, Amst. 1833,
doch 't gelukte mg niet dezen op te sporen.
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ten ancker voor Flissingen den 5n 1) deeser verhaelende
het gevecht met de Engelsche gehouden ende dat deselve
naer een bloedige batalie waeren op de vlucht gebracht,
waerop gedelibereert sijnde is zijn Ed. voor de genoomene
moeyte bedanekt door missive ende versocht bij voorvallen
te willen continueeren ende is de Lieutenant van Sijn Ed.
de voors. missive oeverbreagende, vereert per ordonnantie
150 ƒ . "

Wanneer hier voor en na, zoowel de levende als de doode
strijdkrachten van het Vriesehe Smaldeel, gedurende het
oorlogsjaar 1666, vaak tot in kleine bijzonderheden zijn
uitgemeten, dan is daarbij nog één macht buiten rekening
gelaten, die toch wel degelijk vermelding verdient; eene
macht, die in den regel op geheel ander terrein tot haar
recht komt, dan waarop men de gegevens voor de meer
of mindere strijdbaarheid eener oorlogsvloot pleegt te zoeken.
Geen strijdkracht, maar voor anderen een kracht ten
strijde was het, die uitging van een man, niet van het
zwaard, maar vaa het woord, waarvan hij de gave in
hooge mate bezat. Doch hij bezat meer dan dat; zijne
vurige vaderlandsliefde en offervaardige toewijding ontzagen
geen lijfsgevaar, waar het gold het scheepsvolk op te
wekken en te bezielen, de gekwetsten en stervenden te
troosten en te bemoedigen, wanneer hij hen, met den gloed
zijner diepgevoelde woorden, in het gemoed etste: vhoezoet
en zalig het is voor God en de Goede-zaak te winnen of te
sterven."
Die man was de Midlumer predikant Evert Pietersz
1) Oude stijl.
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1) in dit jaar, door Tierck Iliddes, tot prediker

op Vrieslands Smaldeel gekozen, welke roeping hij, ook
nog in de jaren 1671 en 1672, bleef vervullen.

En toen

hij in 1672, afscheid van de vloot nam, toonden de Friesohe
Zeevoogden, met hun Admirael aan het hoofd, hem, hunne
persoonlijke toegenegenheid

en hooge waardeering zijner

verdiensten, door de aanbieding van eeii rijk met zilver
versierden

pracbibijbel, die nog heden ten dage, in zijne

î) Romein, Naaml. der Predik., zegt van hem: dat hij, ofschoon
een leek en niet gestudeerd hebbende, buitengewone begaafdheden bezat, waarvan hy der klassis van Bolsward, in 1655, over een opgegeven
text een proef gaf, 't welk hij met gunstig- gevolg voor de Synode
herhaalde, zoodat hij de vergunning ontving om zich, bij de klassis
Bolsward, te laten examineeren (vgl. Ypeij Berm. I, p. 112 en 113).
Na in 1656, tegelijk met Ds. Antonius Lentz, te Midlum, te zijn beroepen, werd hij in 't volgende jaar, op herhaald appèl, als wettig
predikant erkend en verkreeg, den 1 Juni van dat jaar, zitting in de
klassis. In 1665 , was hij veldprediker bij Prins Johan Maurits van
Nassau {den Braziliaan) en in 1666, predikant op de vloot. Den zeetoeht van 1671 maakte hij mede aan boord, van de „Prins Hendrîck
Casimir". het schip van den Schout-bij-nacht Brunsveldt, die, in zijn
journael van dezen tocht (IÏ.S. ter Prov. Bibl.) meermalen melding van
hem maakt. Den 14 Aug. 1671 daar aan boord gekomen, hield hij er
den 16n zijne eerste predikatie, naar aanleiding van den len xendbr. Pauli
a/d. Corinth., cap. 4, 't laatste vers, „wat wilt ghy" enz. Op dezen
tocht, bleek ook weer, welk een gewild redenaar hij was. Niet alleen
toch lieten, wanneer hij het woerd zou voeren, ook de Zeeuwsohe
Admiralen, Schout-bij-nacht en andere hooge Officieren, zich naar het
Friesehe schip roeien, om onder zijn gehoor te zijn, maar —- en met
zekeren trots teekent de gemoedelijke Brunsveldt dit in zijn journael
aan — zoowel van den Lt.-Admirael Banckert, als van den Schout-bijnaoht Matthyssea, ontving Nappius de uitnoodigiiig, om ook bij hun
aan boord te komen prediken, waar hij dan onderscheidene hooge en
lagere officieren van verschillende Admiraliteyts-Collogiën onder zijn
gehoor vereenigde. Ook in 1672, was hij predikant op de vloot, terwijl
hij in 1673 en Î674, weer als veldprediker, de vanen van Prins Johan
Maurits volgde. Verroepen naar Amersfoort, werd hij 11 Februari
1675, te Midlum gedimitteerd, doch bleef te Amersfoort slechts een
vierendeel-jaars, waarna hij zijne, den 5 Juli 1675, geapprobeerde,
beroeping naar Harlingen opvolgde. In 1677, was hij praeses der Synode
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familie, met zorg wordt bewaard. I) Moclit dit geschenk
reeds op zich zelf een waardig huldeblijk heeten, zijne
hoogste waarde ontleent het aan de eenvoudige, doch waarlijk treffende woorden, waarin de opdracht is vervat en de
getuigenis daarin neergelegd, juist door die mannen, welke
voorzeker, beter dan eenig ander, over zijne isewezen
te Sneek en overleed te Harlingen den (> Mei, volgens Romein, van
het jaar 1688, doch volgens Metzlar (zie Ypeij Denn. I , p. 113) in
het jaar 1689. Hij was gehuwd met Sjuke Feddes, die in 1672 nog
leefde, gelijk blijkt uit de inscriptie op een der haken van den bijbel.
Zijn te Harlingen geboren zoon, Petrus, werd, nog eandidaat zijnde, in
1686, predikant te Nieuw Brongerga. Deze had cou zwak gestel on
overleed 3 April 1703, oud 42 jaar (Romein).
1) Namel. bij den Heer Hayo Napjus te Sneek, dio hem mij welwillend ter bezichtiging afstond. Uit eene op het achterste blad gestelde aanteekening blijkt, dat deze wichtige foliant, Ao 1784 „toen
„zeer defect wesende" in 't bezit is gekomen van Helm l". Najijim ,
Majoor etc. der Stadt Sneek, die, na hem te laten herbimlen en niet
dezelfde zilveren hoeken en platen, die er in 1<>72 aan. waren, weer
voorzien te hebben, ten geschenke gaf aan zijn zoon Leonanhs Napjus , eerst predikant te "Weidum , doch toen te Garijp c. a. en aan diens
huisvrouw Margrieta Nauta, die hij „onsen Nigte" noemt. Volgens
eene, mede achter in het boek gestelde, aanteekening van 1. Kienstra
(destijds zilversmid te Sneek) weegt liet zilveren beslag (>i lood 3
Engels. De band is van rood leder met verguld en de bladen verguld
op snee. Op de 2 zware haken, 8 hoeken en schilden voor en achter , is gegraveerd:
1. op de voorzijde .• „Anno 1672", een wapen, en de afbeelding van
een schip in storm, benevens eene voorstelling doelende op Exodus 1.7 ;
2. op de achterzijde: „Anno 1784", een wapen (halve arend, zeeman en schip), vermoedelijk van. een der capiteynen of van de familie
Nauta, benevens eene boerehoeve met vee en een driemastschip;
3. op de haken .a. aan den buitenkant: een horizontaal gedeeld wapen, waarin boven
een kroon en beneden eene steel met 3 bladeren , zoomede het wapen
der v. Aylvu's • en
6. op den binnenkant: „Everhard P. tappius, predikant te Wlidlum."
„De Heer is myn Baniere."
en
„Sjuke Feddes zyn Huisvrouw."
„De Heere is myn deel"
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diensten konden oordeelen. Die opdracht, vóór in het
boek gesteld, luidt als volgt:
»Ter eeuwiger gedachtenis
wort deze

Aan den Hoogbegaafden en Onvergelijkelijken Leeraar

EVEET PIETEBSZ00F FAPPIÏÏS
Predikaat in Midlum
opgeoffert
Met zulk een genegentheyt en vuyrigen yver
als
Zijn' Eerwaardighydt

By tfjds en ontjjds, by dag eu nacht, by storm en onweer, by moedig em gruwelijk Zeegevecht, by
zieken eis geqaetste», em amderains
æijn onbesweken moedigheyt en onvcrmoeyde zorg,

zeer cîiristolijken, leerde,
hertgrondig vertrooste, tot hun plicht aanpoi'des
en yder in de borst etste 9 hoe scet en zalig
het Is voor God en de Goede-zaak te
winnen of te sterven
Zijn' Berwaardigheyts
VEKFLICHTE VRIENDEN:
Hans Wilhelm, Baron van Aylva, LU-M. van Frieslandt.
Henrik Brunsveld, Schout-by-Nacht van Frieslandt.
Jan Janszen Vyzelaar,
capitein.
Wytze van Beyma,
capitein.

Wumkes.nl

FRIESLAND'S ZEEGESCHIEDENIS.

Barent Hiddes de Fries,
Jooat Micbiels Kuyk,
Yede Hylkes Koolart,
Jan Pîeters Vinkelbosch.,
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capüein.
capüein.
capüein.
capüein.

CIOIOCLXXÏÏ."
Gelijk uit de hierboven aangehaalde lijst van 15 à 16
Juni blijkt, werden, reeds dadelijk na het binnenvallen der
vloot, alle middelen in het work gesteld om haar, zoo
spoedig mogelijk, weer zee- en slagvaardig te maken.
Van de Friesche schepen , lagen dan ook weldra weer
Tierck IEddes' Admiraelschip met 314, sde Steeden" en de
^> Westergo" elk met 2 0 1 , de ->>Alberiîna' met 194, de
»Ommelandia" met 230 en de »Klein Frisia" met 154
matrozen op, onder Texel, terwijl de »Groeningen" met
273, de vHendrick Casimir" mei '238, de s> Oostergo" met
155, de y>Stadt en Lande" met 180 en ook de -»Stadt
Sneeck" met 161 matrozen op, nog onder de Vlieter i )
lagen, ia afwachting dat »de soldaten-mariniers" over hen
verdeeld zouden worden, 2)
Den 4en Juli en volgende dagen, liep 'sLands vloot
reeds weer uit, hopende de Engelschen te verrassen of iets
tegen een der Engelsohe zeehavens te ondernemen, vóór
dat de vijand zijne schepen weer in zee had.
Stilte, tegenwind en nu en dan onstuimig weer Yerfjdeiden echter aanvankelijk dit plan en waren oorzaak, dat
men den lOen, nog niet verder dan tassehen Ostende en
Nieuwpoort en eerst den 13en , tot voor het Koningsdiep, was
gevorderd. Dan, om verschillende gewichtige bezwaren,
werd nu van den voorgenomen aanslag afgezien. »Men
1) In de Zuiderzee, oostwaarts van Texel, tuaschen het Vogehand
ter eene en 'tBreézand met de zandbank de Waard, aan de andere zijde,
2 v. Aitzema V, p. 721/2.
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werdt" nl., zegt Brandt, Dliaast gewaar dat dit stuk zoo
plicht niet was als men zich in den Ilaage inbeeldde."
Intusachen liet de vijand zich, tot den 29en, wachten
en zag men hem, eerst dien. dag, de Theems afkomen,
die, door de Nederlandsche zeemacht, nu reeds ettelijke
dagen bezet was geweest.
Den volgenden dag, na gehouden krijgsraad, zeilde 's Lands
vloot buiten de banken van Harwich, ten einde den vijand 1)
ruimte te geven om. uit te komen, waarvan hij den volgenden dag gebruik maakte.
Den 2ea en 3en Augustus, woedde een zware storm met
onweer en regen, en !s avonds van deiî 3en, kwamen beide
vloten ten anker, zoodat men den strijd tegen den volgenden
morgen tegemoet gag.
Inmiddels werd de nStadt en Lande", capiteyn J. IL
Clant, die onder aijne bemanning van 212 koppen 2) —• vermoedelijk tengevolge slecht voedsel — niet minder dan 95
«leken telde en dientengevolge geen dienst kon doen, naar
liet Vaderland opgezonden.
De geheele vloot, behalve de behoefteschepen, bestond
nu uit 117 zeilen 3) en was in drie Eskaders verdeeld,
terwijl, evenals bij den vorigen tocht, ook nu weer de
Friezen en Zeeuwen in één Eskader waren vereenigd, dat,
1) üuzü, besloten als hij was om, het kostte wat het wilde, zich
over du in don. laatstun slag geleden nederlaag te wreken, had alle
krachten ingespannen om zijne zoo deerlijk gehavende vloot te herstellen en te versterken, tengevolge waarvan zij in zulk een toestand
werd genraeht, dat ze, volgens den Engelsehen schrijver S. Pepij
(Memorials T. I, p. 433) zoo in grootte en getal van schepen en
manschappen, als in kracht van geschut, de beste was, welke GrootBrittanie immer had bezeten (mr. de Jonge II, p. 122).
2) Volgens de bovenstaande lijst, moest hij, behalve 40 soldaten,
217 matrozen voeren.
8) Later kwam de brander „de Brielle" er nog bij.
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als het tweede, den wimpel, van de voorsteng, voerde pn.
bestond uit;
Admt. of
Comp.

Bevelhebbers.

Schepen.

Lt.-Adinl. Johan Evertsz (de Oude) ') s.Walcheren"
Friesland
»
ïierek Hïddes* de Vries »Groot 1'rûia"
Zeeland Vice-Adml. Banckert.
»Thoolen"
Friesland
»
Soendere iiGroeningen"
Zeeland Schout-b/n. C. Evertsz
(Johsz.) . . . .
»Zierixzee"
Friesland
»
Bransvefd! •fiHenrik R'asimir"
Zeeland üapt. Jacob Pensen .
»iffiddelburg"
id.
» J a n Maühyszoon
»Vlissingen"
» AdriaendeMaaze
id.
» Veere"
id.
» Jan T a n t . . . . .
«Uitrecht"
id.
» Adriaen v. Kruiningen . , . . , ,
«Dordrecht"
» Dirk Scliey . . .
O.I.C.
»Gouda"
Amst.kamr)
Amsterdam
» Jacob Willéms
Broeder , , . . , »Dom v. Uitrecht"
» Jacob P a u w . , .
O.I.C.
«Staveren"
(Amst.kamr
» Hendrik Vroom » Waakende Boey"
Amsterdam
Friesland
» Barend Hiddes
ï>I)e Steeden"
ds Vries . . .
id.
» Jan 1 Vwseîaer
»Oostergo"
id.
i>ÏP eslergo"
» Wytee Oeyma .
id.
» Pieter Feyfces
•toAlhertina"
Eykema.....
id.
»
%t)UÏ I S I B
ILDOSZ
yiOmmelandia"
(Uma).......
id.
»
JétHi rZe wli1€áfBBa
bos . . . . . . . .
id.
» Buas-d HiSiay>Sneeck"
Snrand%z . . . .
id.
« Joost H e r m a n
î/Sttidt en leunde*''
Clarsl . . . .
Amsterdam
»l)e S o n "
» Floris Floris Blom

Stuk- Ma- Mari- Solken. troz. niers. daten

Zeeland

70

380

72
60
70

332 53
.
296
280

28

58
70
50
50
50
50

317 —
3()i > 50
131 9
210 —.
218
.
220

—
42

49
46

200
200 —

30

46
46

200
200

24
30

46

183 ——

46

54
60
56

184 35
218 40
180 34

17
17
16

50

172 29

12

48

176 —

30

38

153 22

16

65

226

52

44

217
185

4

:
61

77
__
__

a

100

§«!

13

40 ïf"S S
o

1) Gelijk bekend i s , had deze kundige en dappere vlootvoogd,
niettegenstaande de grievendste miskenning, waaraan hij had blootge-
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Zeeland
id.
id.
id.
id.
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Stuk- Ma- Mari- Solken. troz. niers. daten

FREGATTEN.
Willem Mariniszoon . . . . .
»De Zeeridder"
Dirck Jobsz Kiek
»Delft"
Abraham Krynszoon
»Zeelandia"
Kornelis Evertsz de Jonge ')
»Schaakerlo"
J a n Adriaensz Blankert . . »Visschers Harder"

34
34
34
29
26

110
169
173
147
65

6
6
6
6
14

29
21
13
13
27

2
4
3
2
?
?

8
14
16
9

65
—

40

ADVYSJACHTEN.

id.
id.
id.
id.
id.

«Soutelande"
»Dieshoeke"
»Wester Souburg"
Daaiel V e r d i e s t . . . . . , , . . »Ooster
»
Will. Hendr. v. der Yeere »Prins te Paardt"

—
—

48

BRANDERS.

id.
id.
Friesl.

Willem Meerman .
Engel Adriaanszoon

Msvndsri JsntïBS...

.....
.....

...

Rotterd. Jan Danielsz v. d. Rijn..
id.
Gerrit Andrieszoon Mak . .
Bartel Evertszoon Licht. .
id.

»De Eendraght"
»De Hoope"
ttBe Princesse"
»De Fortuin"
«Schiedam"
»Erasmus"

—
—

?

Overtroffen de gezamenlijke, door de Zeeuwsche en Amsterdamsche Âdmiraliteyten en door de O.-I. Compagnie, tot
dit Eskader geleverde schepen dus al, in getal, die der
Vriesche Admiraliteyt, zoo blijkt toch uit deze lijst, dat
de Vriesche schepen, door zwaardere bewapening, sterker
bemanning en, geîfjk men op grond daarvan mag aannemen,
ook door hun grooter charter, de geduchtste strijders van
het Eskader waren.
De Raadpensionaris Johan de Wilt verklaarde dan ook,
in een zijner brieven aan de Generale Staten, dat de
staan, dadelijk na het sneuvelen van zijn broeder, den Lt.-Adml.
Cornelis Evertsz, op de meest grootmoedige wijze zijne diensten weer
aangeboden. Zie verder hierover mr. de Jonge Levensbesehr. van J.
en C, Evertsen,
1) CorneliszooB.
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Friesche schepen, gedurende dezen oorlog, behoorden onder
de schoonste, best bewapende en uitmuntendst bemande van
de geheele vloot. 1)
Het Vriesche Smaîdeel bestond nu uit elf volslagen oorlogschepen, 2) bewapend met 635 stukken en bemaod met
2438 matrozen, 263 mariniers en 379 soldaten, dus samen
(behalve die van den brander) 3080 man; eene macht, die
het tot dusver, nog nimmer in zee had gebracht. 3)
Het aldus samengesteld 2e Eskader was, aangezien de
Lt.-Adml. J. Evertsz, na de Ruyter, als vlootvoogd de eerstvolgende in rang was, 4) aangewezen om de voorhoede uit
te maken, tenzij de Engelschen van den anderen kant
mochten komen, in welk geval Tromp de voorhoede en de
Zeeuwen en Friezen de achterhoede zouden hebben.
Ieder Eskader werd voorts onderverdeeld in drie Smaldeelen.
Woensdag 4 Augustus, met zonsopgang, lichtte 's Lands
vloot het anker en zag men de Engelschen, die tegen den
nacht ook ten anker waren gekomen, N.O. t. N., 5) recht
in den wind, met de zeilen op en ten strijde gereed.
De onzen bevonden zich toen in volle zee, tusschen
Duinkerken en 't Noordvoorland, dit laatste ongeveer 8
mijlen ten Z.W. t. W.
Eene doodelijke stilte heerschte er, dezen zomersenen
1) Zie mr. de Jonge I, p. 637.
2) W.o. echter de „Klein Frisia" van 38 st., dat ook wel als fregat voorkomt.
3) 't Volgend jaar, op den tocht naar Chattam, telde het 9 volslagen schepen van oorlog en 2 fregatten, voerende samen 620 stukken ,
2695 matrozen en 580 mariniers en soldaten, behalve nog het klein
vaartuig, dat bestond uit een brander, een advysjacht en vier galjoten (Brandt p. 565 en 573).
4) Deze reden geeft mr. de Jonge op, in zijne Levensbesehr. der
Evertsen p. 144.
5) Volgens een Engelsen bericht bij v. Aitzema: Noord-Oost.
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morgen, over de wateren en deed de zeilen slap tegen
mast en stengen hangen.
't Werd dan ook reeds omstreeks den middag, eer de
strijd een aanvang nam en onze voorhoede onder Evertsz
en Tierck Iliddes met die der Engelsehen ('t Eskader van
de witte vlag) gevoerd door den Vice-Âdmirael Thomas
Allen, slaags geraakte.
Moedig dringen de Zeeuwen en Friezen, van twee zijden ,
op de Britsche voorhoede in. De Ruyter volgt hen met
den middentoclit, doch door de toenemende stilte 1) of
door welke andere oorsaak dan ook, komt hij niet eerder
dan 1 uur 's namiddags, en nog slechts met een gedeelte
van zijn Eskader, in 't gevecht.
Ettelijke schepen, zoo van hem als van Euertsz, vallen
tengevolge der stilte in lij en anderen worden er door verhinderd , behoorlijk in hunne rangorde op te komen, welke
omstandigheden al dadelijk voor de onzen, van nadeeligen
invloed zijn, daar de slaglinie er door verbroken wordt en
de Britten, die de loef' hebben, nu de gelegenheid krijgen
om, in de eerste uren van het gevecht, zich, met al hunne
strijdkrachten, op de Nederlandsche voorhoede en middentocht te storten, zonder zich veel te bekommeren om
Tromp, 2) die, met de achterhoede, eerst later in gevecht
geraakt. 3)
1) „Voornamentlijk zoo het schijnt, door" enz. zegt mr. de Jonge.
De reden van dit niet eerder opkomen, maakte een voornaam punt
uit in het, wegens dezen zeeslag, tusscheu de Ruyter en Tromp gerezen geschil.
2) Mr. de Jonge II, p. 123.
3) Volgens Brandt, bleef hij wel twee mijlen bewesten de Ruyter,
met opgegeide zeilen liggen, als of de zaak hom niet aanging. Tromp
verdedigde zich hierop, doch gelijk bekend is, steeg de toch al niet
vriendschappelijke gezindheid tussehen deze beide uiteenloopende karakters, hierna, tot een hoogloopenden twist, waarin zelfs H.II. Mo.
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De zware last van 's vijands macht drukt nu alleen op
onze voorhoede en midclentocht,^ die vreeselijk worden geteisterd.
Geheel omringd van den vijand, gescheiden van het
overig gedeelte der vloot, strijden inmiddels de Zeeuwen
en Friezen een zwaren strijd, een strijd op leven en dood,
waarin zij meer dan 3 uur lang 1) manmoedig standhouden
en waarvan de uitslag zeker gunstiger zou zijn geweest, had
niet het noodlot juist hunne uitstekende hoofden getroffen.
Eerst wordt Tierck Hiddes zeer gevaarlijk aan het been
gewond, 2) waardoor hij buiten staat geraakt om verder
aan den strijd deel te nemen.
De Yice-Admirael Coenders ontvangt ettelijke wonden,
waaraan hij, twee dagen later, op 01-jarigen leeftijd, 3)
bezwijkt.
De Vice-Âdmirael Banckert, te midden van den vijand
ingesloten, moet zijn zinkend schip verlaten, dat daarop
aan de vlammen wordt prijs gegeven.
Daarna wordt de Luitenant-Admirael Johan Evertsz
gemengd werden. De Ruyter wierp de schuld van den ongelukkigen
afloop van dezen tocht, op Tromp, omdat hij de order was te buiten
gegaan en Tromp daarentegen op de Ruyter, omdat deze, Evertsz en
Tierck Hiddes niet intijds had bijgestaan (v. Aitzema p. 827). Naar
't oordeel van den Middel burgsehen Burgemeester Boreel, hadden H.H.
Mo. zich niet in dit geschil moeten mengen, want „veel schrijven ende
„wrijven onder die helden is niet goet, haero beste kennisse ende
„employ is t handelen, het jus canonicum."
1) Zie mr. de Jonge, Levensbeschr. der Evertsen p. 146.
2) Volgens nagelaten aanteek. van mr. J. C. de Jonge, als noot,
opgenomen in de Gesch. v. h. Ned. Zeew. II, p. 124. De opzettelijke
vermelding aldaar van deze bijzonderheid, geeft haar de voorkeur
boven de gewone lezing, volgens welke hem een been, en volgens
Kok (woordenboek) ook de eene arm werd afgeschoten.
3) Mi. de Jonge I I , p. 130, getuigt van hem dat hij meermalen .
en in 't bijzonder in den vierdaagschen zeeslag, ontegenzeggelijke proeven van moed had gegeven.
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doodelijk gewond,

waardoor het Eskader, geheel van de

uitmuntende leiding zijner beide opperhoofden, wordt verstoken. 1)
Ook de dappere Amsterdamsche capiteyn Hendrik Vroom,
die in dezen slag weer onder de Zeeuwen en Friezen was
ingedeeld,

sterft

den heldendood, 2) terwijl de meeste

schepen geweldig geteisterd worden.
De Commandeur

Ruard Ilïllebrandtsz, bevelhebber van

het nieuwe en kloeke schip

nSneeck",

houdt den strijd

moedig vol, totdat zijn bodem hem begint te ontzinken en
in handen

van den

vijand geraakt,

die, het schip niet

boven water kunnende houden, er den brand in steekt. 3)
1) Mr. de Jonge in „de Evertsen" zegt op p. 147: „Het sneuvelen
„van de Vries en Coenders en het te gronde gaan van het schip van
„Banckers hadden de dapperheid van sommige der Zeeuwen en Friet e n reeds eenigsints doen verflauwen, doch bij het treffen van Mvert„sen ontzonk de moed aaa allen." Hieruit volgt dus, dat de Vries,
vóór Evertsz, getroffen werd. De schrijver stelt de verwonding van
laatstgenoemde op 's namiddags 3 uur.
2) De Amst. dichter Jan Zoet maakte op de zceeapiteynen, die bij
zijne begrafenis liet lijkkleed droegen, dit vers:
„De helden die op zee, het lijf niet durven waagen,
„Die agt men hier bekwaam om 't lijkkleed na te dragen",
waarna hij in eene noot leuk weg meedeelt: „Als ik de Hopmannen
„dit voorlas, gaf con derzelvor mij een suiïbt, waarvoor ik hem be„danktc, en zeide nooit zulk oen loon voor een vers genooten te
„hebben." (Uitst. digtkunst. werken, p. 58).
3) Zie Brandt en den brief dd. 6 Aiig. 1666 (O. S.) van den Heer
Booth. Uit ^ dezen laatsten blijkt, dat het gedrag van Ruard Hillebrandtsz aanvankelijk minder gunstig was beoordeeld, doch dat hem
later deswege, door de Gecommitt. Volmachten, groote lof werd
toegezwaaid. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij , bij of tengevolge van deze
ramp. het leven verloren. In elk geval, was hij, den 10 Dcc. 1 (>66,
reeds overleden, daar in den inventaris, op dien dag, ten sterf huize
van Auch Jans wed. Pytter Clasen gehouden, zijne twoe „nayelatene"
kinderen voorkomen. Als kindskinderen der erflaatstor, werden zij
daarbij vertegenwoordigd door den broeder van deze laatste, Li'euwe
Jansen. (Vgl. Invent. boek HarUngen),
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Door samenloop van ai deze rampen, doch zeker wel
het meest door liet verlies hunner opperhoofden, ontstaat
er zulke verslagenheid onder de Zeeuwen en Friezen, dat
zij beginnen, af te deinzen en het, met de bramzeilen bij
en de blinden. 1) voor den boeg, vóór den wind af, dragende gaan houden, zonder zelfs te letten op het schieten
van de Ruyter, die hen daardoor tot staan tracht te
brengen. 2)
Op liet schip van den gesneuvelden Vice-Admirael Coenders, die zelf zijn leven aan eer en plicht had opgeofferd,
begint het volk, opgehitst door 2 matrozen, w.o. zekere
Taco Martensz, 3) van Bolsward, zelfs te muiten, staat
tegen de officieren op en weigert de handen verder aan
het werk te slaan. Een hunner ontziet zich niet, in weerwil van den stuurman, het giertouw van het schoverzeil 4)
te laten vallen, waardoor het schip , vóór den wind, wegloopt.
Ook de caplteyn van dit Vlaggeschip, Jacoh Marton,
betrachtte zijn plicht niet naar behooren en werd later
deswege afgezet.
Het verder ongelukkig verloop en einde van dezen zeetocht , doch ook de man'lijke kloekheid en het onovertroffen
beleid, waarmede de Ruyter den terugtocht wist te bewerkstelligen , zijn algemeen bekend en ons bestek gedoogt
niet daarbij verder stil te staan. Alleen zij aangestipt, dat
1) Dit waren nagenoeg vierkante zeilen, die werden gevaren van
eene aan de boegspriet bevestigde ra (de blinde ra) en alleen bij ruimschootsen wind dienst deden.
2) Uit eene vergelijking der verschillende schrijvers volgt, dat het
toen omstreeks 3 à 4 uur moet zijn geweest.
3) Deze werd daarvoor met do koord gestraft.
4) Hiermede wordt bedoeld: het groot zeil (vgl. C. Allard, nitg.
Amst. 1695). Tegenwoordig is deze benaming, naar mij door een
zaakkundige werd medegedeeld, nog ia gebruik voor een breêfok op
haringbuizen;
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hij, onder klein zeil en vechtenderhand wijkende, volgens
Wageaaar, 1) nog denzelfden avond, bij het ZeeuwschVriesch Eskader kwam, doch, volgens mr. de Jonge, i)
het meerendeel daarvan, eerst den volgenden dag, in de
Wielingen aantrof. Dit puut schijnt intusschen wel van
invloed op de beoordeeling van het gedrag van dat Eskader,
na zijn eerste wijken, 3) Doch hoe dit zij, in elk geval
werd er den volgenden dag (den 5en), een Stnaldeel uit
samengesteld, om onder den Vice-Adtnirael Banckert, de
nog in zee zijnde schepen te gaan beschermen. Tot dat
Smaldeel behoorden ook Tierde Hiddes' broeder Barend
Hiddes de Vries met »de Steeden" en capiteyn Eyckema
met de y>Albertina", doch dit laatste schip had ook zooveel
geleden, dat het, eenige dagen later, met de »Oostergo'3
en de »Ommelandia", naar eene gemakkelijker ligplaats,
beoosten Vlissingen, moest opzeilen.
Tierck Hiddes Admiraelschip de % Groot Frlsia", de machtige hand des meesters missende, was 's nachts na den slag ,
van de vloot afgedwaald, zoodat men er het ergste van
vreesde. Cornelis Tromp, die 's vijands Eskader van de blauwe
vlag tot de Calloper had nagezet, trof het schip echter, in
den laten avond van den 5n aan, zonder vlag en bramsteng
1) Dl XIII, p. 212.
2) Dl II, p. 129.
3) Volgens mr. de Jonge II, p. 132, is het niet weer tot staan
gekomen, en wanneer deze schrijver, wien de beste bronnen ten dienste stonden, dit, niettegenstaande Wagenaar's bericht, 't welk hem
niet onbekend kan zijn geweest, uitdrukkelijk verklaart , verdient zulks
alle geloof. De ter verantwoording geroepen capiteynen wisten zich
echter te verontschuldigen met de verwarring en het gebrek aan behoorlijke bevelen, tengevolge van het sneuvelen der voornaamste opperhoofden, 't Is echter moeilijk aan te nemen en uit mr. de Jonge's
werk volgt ook niet noodwendig, dat alle Zeeuwsche en Friesche bevelhebbers , die zich even te voren nog zoo dapper hadden gekweten,
zonder onderscheid, op de vlucht sloegen.
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op, 1) waaruit hij opmaakte, dat het met's Lands vloot niet
best gesteld stond. Hij nam het onder zijne vlag en bracht
het, doornageld van kogels als het was, 's middags van
den 6en, in 't Landsdiep binnen.
Eeeren wij echter tot Tierck Hiddes zelf terug. Na zijne
verwonding, zeker door een advysjacht of galjoot naar
Vlissingen vervoerd, werd hij aldaar gebracht ten huize
van Abraham Bisschop, 2) die, als Equipagiemeester van
het Noorderkwartier, destijds te Vlissingea verblijf hield. 3)
Hier genoot hij de zorgvuldigste verpleging, doch zij
was niet in staat hem in het leven en voor het vaderland
te behouden.
De predikant, 4) die hem bezocht, vond hem tot sterven
bereid, en reeds twee dagen na de verwonding, waarvan hij
den laatsten niet meer bij konnis was, blies Frieslands groote
Vlootvoogd den laatsten adem uit, algemeen betreurd als
een man: vroom van leven en begaafd met verstand, ervarenheid en moed, die, in bekwaamheid om de vlag ie voeren , door geen van alle capiteynen der Vriesche Admiraliteyt
op verre na werd geëvenaard. Aldus getuigt de Admiraliteyts-Raad Booth, in zijn meer aangehaalden brief van 6
Augustus 1666 (o. st.) terwijl hij, in dien van den In derzelfde maand, zegt: i>wiens verlies hier seer beklaecht wort,
»als sijnde een Officier geweest met ongemene bekwaemheyd
s>ende deucht versien."
De Gevolmachtigden ter zee van H.H. Mo. de Staten
Generaal betuigden, den 26 Augustus 1666, aan de Staten
1) Hij rapporteerde daaromtrent (zie v. Aitzema V, p. 827) dat:
„een schip tegen hem aanquam en voor hem wendde".
2) Mr. de Jonge II, p. 124, noot.
3) v. Aitzema V, p. 453.
4) Naar ik nit eene aanteekening ter Prov. Bibl. meen te mogen
opmaken, was deze Marinns genaamd.
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van Vrieslaiîdt, dat hij begaafd was met vele uitmuntende
hoedanigheden om zijne betrekking van Luitenant-Admfrael
waardiglijk te bekleeden en dat hij in de uitvoering daarvan
menigvuldige bewijzen gegeven heeft: 9niet alleen van
vsoldaet- en zeemanschap maer oock van goede orde 1)
y>ende conduite midtsgaders van prompte expeditie."
De Comte de Guiche 2) noemt hem een der beste en
stoutste hoofden van de géheele Nederlandsche vloot.
Verloor das het Vaderland in hem een zijner verdienstelijkste dienaren, 's Lands vloot een harer uitstekendste
aanvoerders en Friesland een zijner beste zonen, verpletterend trof de alag zijn huisgezin.
Zijner weduwe was de dood van haren man »so ter harten
»gegaen", dat zij, sedert het ontvangen der doodstijding,
niet weer bij haar kennis gekomen, den 17n October 3)
van hetzelfde jaar overleed, na nog den 9n Augustus 4)
te voren, het leven aan een zoon te hebben geschonken.
Des vaders Dongemeene verdiensten ende devoiren ten
yydienste van 't Vaderlandt in syn leeven ende selfs in 't
^sterven beweesen", 5) vonden in dit kind hunne erkenning
en vereering.
Den 29n Augustus 1666, werd het, in de Westerkerk te
Barlingen, 6) op verlangen van H.H. Gedeputeerde Staten ,
î) Dit was een der eigenschappen, waardoor ook zijn broeder Barend Hiddes uitmuntte.
2) Mémores p. 277: „ C étoii nne des meilleures Tétes et des plus
hardiss de l'Armée",
3) Oude stijl. Zie Brief Booth dd. 19 Oct. d.a.v., volgens welken
de Admiraliteyt, ook aan haar, de laatste eer schijnt te hebben bewezen.
4) Zie de stamlijst hierna. Hier is blijkbaar de nieuwe tijdrekening gevolgd. Ben dag na de ontvangst der doodstijding, zegt de
resol. v. Ged. St. dd. 9/19 Aug. 1666.
5) Resol. dd. 9/19 Aug. Bijl. 8.
6) Doopb. V. <L Herv te Harlingen,
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door het Âdmiraliteyts-Oollegie, in en uit naam van Friesland, ten doop gehouden en ontving het den roemrijken
naam zijns vaders, terwijl de Staten hem, bij besluit van
20 October d.a.v., het tractement van Zeecapiteyn verzekerden , met last om de eerst openvallende capiteynsplaats
voor hem open te houden. 1)
Het lijk van den Luitenant-Admirael, naar Harlingen
overgebracht, werd 's Woensdags den 8n Augustus (O. St.)
na noen, met groote plechtigheid, aldaar in den ouden
Dom van Almenum; begraven. Het werd, behalve door
de aanwezige Raden en den Advocaet-fiscael ter Âdmiraliteyt, uitgeleide gedaan door H.H. Gedeputeerde Staten van
Vrieslandt, die daartoe hadden gecommitteerd: Baron van
Aylva voor Oostergo, den Heer Glinstra voor Westergo,
den Heer Regn. van Andringa voor de Zevenwolden en
den Heer Unia voor de Steden, zitting hebbende, '2) welke
drie laatstgenoemden daaromtrent, den volgenden dag in de
vergadering van Gedeputeerde Staten, rapport uitbrachten. 3)
Mr. de Keth beschrijft de begrafenis aldus:
»Men hoort aan allen kant de doffe doodklok brommen.
«Reeds dekt het zwarte floers des rouws de slaande trommen ;
»De donder van 't geschut verkondigt heinde en veer:
»Hïi daalt het zielloos lijk des Helds ten grave neer!
»Een gansche Heldenstoet van land- en zeesoldaten
»En Edelen des Lands verzeilen Vrieslands Staten
1) Den loop dezer zaak vindt men in de, als bijlagen nos, 9 en 10,
hierachter gevoegde eopiën der resolutien en memorie.
L
2) De Heer v. Aytva wordt niet genoemd in de resolutie van 9/19
Aug., wel echter in den brief van Booth dd. 6 Aug. (O. St). De in
dien brief volgende clausule: ,,oock enige herwaarts aengecommandeert
yom de liegraeffenisse op de gewoonlycke wyse 't adsisteren", waar blijk-

baar een woord is uitgelaten, ziet zeker op een detachement krijgsvolk.
3) Resol. dd. 9/19 Aug. Bijl. 8.

Wumkes.nl

586

EENIGE BLADZIJDEN UIT

»Ea .Neêrlands Dapperen te water en te land,
«Regenten, Ambtenaars van hoog' en laag'ren stand;
»'t Was alles op de been, met floers en rouw omhangen,
»Het kermt, het treurt en snikt met tranen op de wangen,
»En toen het grof geschut het eervol salvo gaf,
»Stond ook de doodbaar stil, en 't lijk zonk weg in 't graf.
»En schoon het Koor der Kerk (als zooveel liefdeblijken)
»Met geen metalen naald, of marm'ren tomb mag prijken,
»Zoo roemfc het nageslacht van Vrieslands tweede stad,
»Op de eer, dat zij 't gebeent' van Held de Vries bevat."

't Is waar, geen praalgraf, als dat zijner groote wapenbroeders de Ruyter, Evertsen, van Galen e. a., in sierlijkheid hunne grootheid waardig, drukt het gebeente van
dezen Frieschen Zeeheld. Zelfs zijn wapenbord met het
opschrift :
»TLERCK HYDDES
De Admirael de Vries
Obyt 27 Julij
1666"
dat eens — met dat van zijn voorganger Sleüingwerff —•
de kerk sierde, 1) is reeds lang vandaar verdwenen en
geen enkel uiterlijk teeken, ja zelfs niet de overlevering,
wijst U zijne laatste rustplaats aan. 2)
1) Coll. Monuni. p. Timareten, Torn I , Amstel. 1684, p. 411.
2) "Volgens de verhandel, in „Levensbesehr. v. eenige voorn, meest
Ned. Mann. en Vrouw." III, p. 13 en 17, zou hij, gelijk ook zijn zoon
Tierck, hegraven zijn: „op het Koor" der Groote kerk. Deze kerk,
die destijds den gewonen langwerpigen vorm had, is echter in 1772
geheel herbouwd tot kruiskerk. De Heer C. D. Donath te Harlingen
had de welwillendheid mij mede te deelen dat, volgens een onder hem
berustend opstel, getiteld: „Grafsteden in de Groote- en Kleine Kerk
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Onopgemerkt en vergeten rust hij daar, en toch:
„filroot is do heldenles, die ons de Vad'rcn gaven !
„Hun leven was een kamp niet de overmagt. Hun graven
„Mijlsteenen langs den weg der vrijheid, die den voet
„Van 't nakroost hoeden voor 't verdwalen." 1)
Doch beter dan binnen de stille kerkgewelven, leve daar
buiten zijne nagedachtenis voort, ter aanmoediging en opwekking van volgende geslachten.
En mocht daarvoor ooit zijne beeltenis noodig zijn, 2)
zij verrijze dan aan de haven te Harlingen, te midden van
het leven en bedrijf, dat eens het zijne was, met het onverschrokken oog en den krachtigen arm gericht naar het
Vlie, de poort waardoor hij zoo vaak de hooge Zee, 't veld
zijner eer, placht te bereiken.

„en op de Kerkhoven te Harlingen", in 1834, door den Heer F. D.
Fontein geschreven, 's Admiraels graf, bij de verbouwing, onder de
Predikstoel geraakt en onzichtbaar zou zijn geworden.
1) H. M. Meijer, Heemskerk,
2) In de Prov. Friesclie courant, no. 11 van 1842, werd nl. de oprichting van een standbeeld voorgesteld.
Vaak worden aan schepen onzer Marine namen van groote zeehelden gegeven, een gebruik dat van eerbied voor het roemrijk voorgeslacht getuigt. Zoo heeft of had men „de Ruyter", „Tromp", „Cortenaer", „Wassenaer", „Evertsen", „van Galen" e, a. Er is een tijd
geweest, dat tevens Tierde Hiddes' naam, op die wijze, niet slechts in
enkele Geschiedboeken, maar ook op den Oceaan voortleefde, en het
linieschip „Admiraal Tjerk Hiddes de Vries", dat, onder den dapperen kapitein J. B. Zegers, in 1797, aan den slag bij Kamperduin
deel nam, heeft, niettegenstaande den ongunstigen uitslag, zijn naam
voorzeker niet beschaamd. Sinds jaren zoekt men dien naam echter
te vergeefs onder onze oorlogschepen.
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XVIIIe deel,
3e reeks, 6e dl., aflev. 3.
Pag. 312. Het gebruik der schippers van Stavoren om
elk jaar, met het eerste schip, dat naar de Sont zeilde,
voor den Koning van Denemarken, een stuk Leidsch laken
meê te geven, heeft stand gehouden tot 1808.
Pag. 314, 16e en 17e regel. De hier aan Dr. Uffenbach
in den mond gelegde woorden, leze men aldus: »dat hij er
niet meer dan zes à acht volwassene of oude mannen zag".
Pag. 315, noot 1. De Commandeur Auke Heins de
Vries was vermoedelijk een zoon van Hein Fem de Vries,
van Molkwerum, die 4 Maart 1714, was gehuwd met Auck
Nannes Hyhkama van Warns (vgl. Kerkeboek van Warns).
Pag 319, noot 3. Deze Commandeur Gale Hamkes,
was ongetwijfeld dezelfde, die in 1670, op 74° 10', de naar
hem genoemde Gale Hamkesbaai, ter oostkust van Groenland, ontdekte, 4) doch als men het Stbk. v.. d. Fr. Adel,
1) Vgl. Moll, „Zeetogten der Nederl." (1825), p. 96. Deze baai is
ingesloten, tussehen de eilanden, die tegenwoordig onder den naam
van Clavering en Jackson-Hell bekend zijn. Het eerste ligt ten N.
en het laatste ten Z. der baai.
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I I , p. 281, Ie kol., openslaat en daar melding vindt gemaakt
van: y>Gale Ilamckes de Baay(oî: Galama) 1), Kommandeur
y>ter zee, wiens vooronders te Bakhuizen, in een zeer groot
•»huis hadden gewoond" , schijnt het wel, dat wederkeerig,
onze Commandeur zijn geslaclits- of althans zijn toenaam,
aan die ontdekking heeft ontleend. Met het y>zeer groot
huis", dat Gale Ilamckes' voorouders te Bakhuizen bewoond
hebben, kan wel niet anders als de Galama-Stins bij Rys
zijn bedoeld, maar tot welke tak van dit aloud geslacht
onze Commandeur behoorde, blijkt uit het Stamboek niet.
Wellicht zal ook die tak, evenals zoovele andere adellijke
familiën uit dien tijd, door samenloop van allerlei omstandigheden , tot minder luister zijn geraakt en, wat lag dan
meer voor de hand, dan dat een krachtige loot uit zulk
een stam, met terzijdestelling zijner adellijke traditiën, zijn
heil ging zoeken bij de juist in die dagen zoo rijk vloeiende
bron der Groenlands-visscherij, om daardoor weer tot rijkdom en aanzien te komen.
Gale Hamkes schijnt te Stavoren gewoond te hebben,
althans in 1663 komt zijn naam aldaar onder de Vroedschap
voor 2) en Ilamke (of Hancke) Gales 3) —- Vincentius (of

1) Eene dochter van hem trouwde met Fokke Abesz. Fokkens, eigenlijk Fockema, en eene uit dit huwelijk geboren dochter, Mînfje,
werd de vrouw van Wierd Ages Wiarda, Secretaris van Baarderadeel
en in 1754, tijdens zijn overlijden, Bijzitter van "Wonseradeel.
De evenbedoelde dochter van Gale Hamckes de Baay zal vermoedelijk Aelcke of Gerlofke hebben geheeten, daar hare dochter, twee harer
kinderen, aldus noemde (Stbk. II, p. 281). De naam Aelcke kwam
ook in het adellijk geslacht der Galama's voor (Stbk. I, p. 118).
Eene Mintske Gales trouwde Seerp van Hania (id. p. 144).
2) Schotanus p. 264.
3) De namen Harnke, Hancke en Hanke worden gedurig door elkaar gebruikt.
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Winke) Gales 1) en Anthonius Gales, 2) die meermalen op
de stem- en floreeneohieren van 1698 en 1700 der dorpen
Molqueren,

Warns

en Hemelum,

als eigenaren geboekt

staan, zijn vrij zeker voor zijne zonen te houden.

Hancke

en 't kind van Vincentius bezaten o.a. een, in 1700, onder
no. 1 9 1 , en Anthonius een onder no. 192, ten floreencohiere
van Molqueren, aangeslagen stuk land, welke beide stukken, blijkens dat cohier, waren ^begrepen in de plaats aen
't Noord van Hemelum", 3) en juist dáár vindt men, op de
kaarten van dien tijd, een »Gatomra-State" aangeteekend.
Ook in deze omstandigheid ligt eene vingerwijzing, dat de
evengenoemde drie Meszonen tot het geslacht der Galama's
zullen hebben behoord.
In 1737, vond men nog onder Molkwerum, de benamingen

»Gale

Hanckeslandt",

»Hancke

Gales Stocken"

en

» Galemaleeglandt", A)
1) Vincentius was in 1670, Secretaris van Doniawerstal, eerst geh.
met Botitie Terwisga, wed. Hendrich Rutgers en daarna met Margaretha ten Toorn, die hem overleefde en bij wie hij eene dochter Johanna Dodnia had. Hij was een hardhandig heer. Toen hij in 1686,
eens te Joure met zijn Grietman W. van Haren verschil kreeg, gaf
hij dezen een slag om de ooren, dat zijn hoed op den grond viel,
waarvoor hij tot ƒ100.— boete werd veroordeeld. (Burmania, II. S.
Nml. v. Secret, ter Prov. Bibl.) Hij heeft als Old-Secretaris te Idskenhuizen gewoond en was Raad ter Admiraliteyt van het Noorderkwartier.
2) De naam Anfhony of Tonis komt meermalen in het adellijk
geslacht dor Galama's voor. (Vgl. Stbk. Fr. Adel).
3) Deze kan niet anders zijn geweest als die, welke op het Stemcohier van Hemelum onder no. 12 staat aangeteekend en in 1698 aan
Hancke en aan 't kind van Vincentius behoorde, terwijl Anthonius haar
toen gebruikte. Wel is waar stond die plaats vroeger, in 1640, ten
name van den Dijkgraaf Seerp van Mpema, maar ook diens vrouw
was eene Galama. (Stb, Fr. Adel, I I , p. 251, Ie kol.) In 1728, behoorde ze aan Catharina Gales (Stemcoh.)
4) Verkoopboekje van plaatsen en landen in Hemel. Oldeph. door
msolventheid van vorige Eigenaren aan de Prov. vervallen. Te Leeuw.
1737, bij Tobias van Dessel.
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Pag. 324. Lamhert Dircksz Ilaga.
Nog in 't laatst der vorige eeuw, treft men deze familie
in Indië aan. Een Lambertus Jansz. Ilaga was in 1784
Fiscael te Ambon (Ned. Jaerb., 1784, p. 1991).
Pag. 326. Wybraoïd (niet Wybren) Scheltinga, van
Leeuwarden, diende den Czar, van 1702—1718, in welk
laatste jaar hij overleed, waarna zijn lijk met veel pracht en
eerbetoon, op 's Rijks kosten, in het klooster St. Alexander
Newski, werd bijgezet. Ook de jongste zijner twee zonen,
Alexander Scheltinga, onderscheidde zich in Russische zeedienst, deed in 1730, als officier, eene ontdekkingsreis,
waarop hij de Aleutische en de Kuiïlische eilanden bezocht,
nam als scheepsbevelhebber deel aan de herhaalde tochten
naar de Beringstraat en klom op tot Vice-Admirael. Deze
liet geene andere kinderen na, als twee dochters, doch
zijn oudere broeder Peter had twee zonen: Reinolt Peter,
officier bij het Russische leger en Gustaaf Ernst, welke
laatste in 1789, als Luitenant diende op de Russische vloot
voor Kopenhage. 1)
Pag. 329. Capt
van Galen op t>den Bul".
Gelijk mij nader, uit »Leeven en Daden der Doorlughtige
Zeehelden", p. 417, bleek, was deze werkelijk de later
beroemd geworden Johan van Galen. Tijdens zijn huwelijk ,
11 Dec. 1643, met Maria, dochter van den Resident te
Elseneur, Carel van Cracauw, woonde hij te Amsterdam,
in de Warmoesstraat. 2) Hij behoorde dan ook sinds Mei
1636, onder de Amsterdamsche Admiraliteyt, die dus met
de bemanning en de verdere administratie, ook van de
1) Zie verder Scheltema, zoomede Eekhoff in de Fr. Volksalm. v.
1859, p. 38/9.
2) Navorsch. 1856, p. 196
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hier bedoelde zeven Friesche en Groninger schepen, zal
zijn belast geweest, of wel hare capiteynen ten dienste
stelde van de in den tekst bedoelde gequalificeerde persoon
of personen.
Pag. 336, noot 1. Het gebouw »Leeuwenburg" te Harlingen.
Uit mij , door de familie van Beyma thoe Kingma, te
Heerenveen, op verzoek, welwillend ter lezing verstrekte
archiefstukken, waarvoor ik H.H.W.Geb. hiermede mijn
dank betuig, blijkt, dat dit gebouw, reeds in 1703, door
het Admiraliteyts-Collegie, als Logement voor de uitwonende
Heeren Kaden werd gebruikt. In 1725, waren de echtelieden
Daniël Heins en Catharina Sande er vcasteleyn" in , blijkens
resolutie dd. 15 Nov. van dat jaar, waarbij hun, op hun
beklag dat het t>Reglement raekende de oeconomie in Leeuwenburg" , dd. 21 Sept. 1703, niet in allen deele meer,
werd nageleefd, 's jaars ƒ 150.—• werd toegelegd.
Tegen 1730 zei de Diaconie de huur op aan het Collegie,
waarop dit laatste het gebouw aankocht, uit overweging o.a.
dat: Tuin de gansche Stadt van Harlingen buiten Leeuwenmburg geen huis te vinden" (was) y>bequaem om by Haer
~»Ed.Mog. in huur te kunnen worden gebruikt of tot haren
T> dienst geapproprieert" (te) vworden dan met excessive
•>>grote kosten, behalve dat zich daertoe, oock de minste gejilegentheit niet opdeed",
Pag. 339. Ook te Molkwerum bestond, vermoedelijk
met hetzelfde doel, eeae »Zeevarende Beurs", waarin o.a.
de inkomsten der Zyl vloeiden. 1)
Pag. 344, noot 2. Dat het, de door de Wilh in 1645,
1) Molkw, areh. 1649, in Rijksareh. te Leeuw.
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naar de Sont gemaakte tocht was, waaraan door capt.
Andries Douwes Pascaert, en wel met de »Prins Wittem"
(28 st. 90 kopp.), werd deelgenomen, bleek mij later uit
Dr. Kernkamp's interessante dissertatie »De sleutels van
de Sont."
In datzelfde werk wordt het, ook hier op 900 gesteld,
getal der in 't vorig jaar, naar de Sont geconvoieerde
koopvaarders , uit origineele stukken, verbeterd in: sontrent
sevenhondert coopvschp", of, met inbegrip der 43 oorlogschepen, in: »700 à 800 schepen nae gissinge."
Pag. 346, laatste regel. Te lezen nà het woord vatten":
ïbehalve Degelencamp."
Pag. 348, 5e regel.
»van den dag."

Te lezen nà het woord »avond":

Pag. 3 5 1 , noot 3. Blijkens de vLyste", voorkomende
in Ned. Familiebl. '1886, p. 4 8 , was Allert Jansz. capiteyn
op een Directieschip van Vlissingen.
Noot 4. >>Vermoedelijk" enz, vervalt.
Pag. 361, beneden. Later bleek mij, dat aan den tocht
naar Portugal in 1657, toch heeft deelgenomen de, uit de
Groninger subsidiën geëquipeerde, sStadt en Lande', capt.
Cornelis Allerls Oostrum.
Pag. 364, beneden. Tot de Priesche schepen, in Mei
1659, onder de Ruyter, naar de Oostzee gezeild, behoorden ,
behalve de in den tekst genoemde, ook nog:
Het victualieschip, schipper Hendrick Harckes;
Een soldatenschip,
»
Symon Foeckes 1); en
De fluit »d' Sayer",
»
Andries Douwes {Pascaert). 2)
1) Vgl. tekst p. 408.
2) Vgl. p. 343/4 der tekst en de Nalezing daarop.
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Van de Friesche landmacht namen verder deel aan dezen
tocht en waren ingescheept op:
de »Westergo": Coll. Ernst van Aylva;
de »Oostergo": Luit.-Coll. Burmania;
•»de Steden": capt. Sibrant Walia;
de fluit »d' Sayer": capt. Aldringa; terwijl de andere
capiteynen te lande: Feyo Heemstra, Laes Grouestins,
Egbert Entes en Ilaringsma, op schepen van de Rotterd.
Admiraliteyt, waren ingedeeld,
Capt. Alberl Pietersz de Boer, die onder den Yice-Adml.
Meppel van het Noorderkwartier was gerangeerd, voerde
de Schout-bij-nachtsvlag; terwijl E. Brunsveldt en Vyselaer
bij de voorhoede, onder Johan Evertsen, waren bescheiden.
Ook den 4 Aug, '59, nadat de conjunctie van de Rnyter
met van Wassenaer had plaats gehad, bleven deze drie
capiteynen aldus ingedeeld en wel Brunsveldt onder het Ie
en Vyselaer onder het 2e Smaldeel van Evertsen's Eskader.
De t/Groningen" en de DÄlbertina" werden dien dag
onder het 5e Eskader, dat door den Deenschen Admirael
Bielcke werd gecommandeerd, gerangschikt.
Bij de Eskaderformatie van 22 Oct. d.a.v. trad Aucke
Stellingwerff als Schout-bij-riacht op bij het 2e Eskader,
onder Commandeur Cornelis Evertsen, waarbij ook Vyselaer,
Brunsveldt, de Boer en Degelencamp waren ingedeeld.
Het bovenstaande is ontleend aan de H. S. aanteekeningen van Brunsveldt, berustende ter Prov. Bibl. Daarin
komt ook eene niet geheel afgewerkte lijst van de indeeling van het volk bij de bediening van hot geschut op de
»Oostergo", voor. 1) Ook de dominé 2) wordt daarbij onder
1) Zij bevat een vijftigtal namen en woonplaatsen.
2) Vgl. echter p. 411 van den tekst.
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de bediening eener batterij opgenomen, terwijl verder opmerking verdient het groot getal Noord-Friezen, vooral
uit Heuyer (îloyer) en Peuren (Föroë), dat zich onder de
equipage bevond; trouwens ook in het journael vanBrunsveldt van 1674, trekt zulks de aandacht.
Bij de verdediging van Koperiliage tegen de Zweden,
in den winter van 1659/60, was Brunsveldt met zijn volk
op het bolwerk, en capt. de Boer met 45 man, op de markt
te Kopenhage, geposteerd.
In Aug. '1660, nam Brunsveldt, na te Nyborg soldaten
te hebben ingenomen, onder de vlag van den Schout-bij nacht Schram, de thuisreis aan, met last van de Ruyter,
om *ten spoedighsten rapport aen Haar Ed. Mo. d' Heeren
Raaden ter Admiraliteyt tot Harlingen, van sya gedaene
voyagie te doen. i )
Pag. 367, beneden. Aucke Andriesz Stettingwerff en Ilendrick Dircksz, Brunsveldt, werden beide, bij de provisioneele
Eskaderformatie van 12 Âug. 1664, onder het Bskader
van Cortenaer bescheiden en wel Brunsvddt, bij provisie,
als Schout-bij-nacht van Vriesland. 1)
Pag. 379. Archief van het Admts.-Collegie te Harlingen.
Bij den brand in 1771, bleven toch nog, van de documenten uit de 17e eeuw, gespaard: de Registers van 's Raads
resolutiën, I e dl., 1601—1650; 2e dl., 1650—1700; 2)
zoomede H.H. Mo. resolutiën van 1676, '83 en '96. 3)
Deze boeken en stukken komen nl. nog voor op den Invent.
dd. 16 Mei 1795, 4) van het op dien dag, aan de Oom1) Aanteekeningen als voren.
2) Ook nog dl. 3—7, loopende van 1700—1751 enz. Van de Resolutie-hoeken, was het oudste van 1753.
3) Ook nog van 1701 enz.
4) Waarvan copie in 't archief fam. v. B. th. K„
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missarissen uit het Comité tot de Zaaken van de Marine,
overgedragen Admiraliteyts-archief.
Pag. 380 ; achter noot 2 te voegen r »Ook is wel beweerd
dat Gysbert Jacobs' bekend gedicht: »Tjesck-Moars SeeÆngste", op Tierck Iliddes doelt. Blijkens de woorden in
vers 4 : Dromje in klearje, f en Doeynkerckers, 't scholp'rig
sât", is die bewering met de tijdsorde overeen te brengen,
doch het 6e vers is in tegenspraak met het feit, dat Tierck's
moeder toen nog leefde.
Pag. 381. Te voegen achter noot 1 : »Zie een en ander
over haar geslacht op p. 545, noot 2, hierna."
Pag. 3 8 8 , noot 2. Andries Pietersz. Stellingwerff zal een
zoon zijn geweest van Petrus Andreæ Stellingiverff, die in
1601, te Wommels, Secretaris van Hennaerderadeel werd,
vgl. H. S. Jtfml. Secretar. ter Prov. Bibl., p. 38.
Een Andries Pytters Stellingwerf was in 1640, gebruiker
der plaats no. 22, te Dronrijp (Stemcoh.)
Jancke Andriesdr. Stellingwerff is later gehuwd geweest
met den Predikant (Eteus Leonardi?) Ter Woldt (te Longerhouw?), als wiens weduwe zij, in 1675, voorkomt bij
Mr. Boeles, Friesl. Hoogesohool, I , p. 271.
Pag. 394. Commandeur Pieter de Bitter voerde in 1652,
de sMercurius" der Amst. kamer van de O.-I.-Cie., welk
schip, in dat of in 't volgend jaar, door de Engelschon in
den grond werd geschoten. 1)
Pag. 396, regels 10—15. Bij het neerschrijven dezer
regels, was er nog geen sprake van de oprichting der tegenwoordige Marine-reserve. Wel opmerkelijk is het, dat juist
1) Rek. dor O.-I.-Cie aan H.H. Mo., in archief fam. v. B. th. K.
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in die instelling de oude betrekking tussehen de Krijgsen de Handelsmarine weer in zekere mate te voorschijn treedt.
Pag. 412, bovenaan. vPutgers." Volgens Adriaan Verwer,
aangehaald in Hamerster's Naukeurige en duidelijke Verkl.
over de Statuten enz., p. 381 en 452, worden hiermede
bedoeld sloep- of bootroeyers en zou dit oorspronkelijk een
Zweedsch woord zijn, dat echter ook bij Kiliaen voorkomt.
Pag. 490, achter de noot te voegen: Herman Dullaert,
die van 1636—'84 leefde, wijdde hem een grafgedicht,
dat o.a. te vinden is in Nav. 1854, p. 229.
Pag. 512. Te voegen achter noot 5 : sHetzelfde geldt
den, als 2n Capiteyn aan boord van Tierck Hiddes, voorgedragen Pieter Feyckes Eyckema."
Pag. 532 , noot 1, 4e regel van boven. In 't Hyp. boek
van Hindelopen komen 1691 voor: tde E. Focke Ansckes"
en Leuck Annes, echtelieden aldaar. Uit de bijvoeging: de
Efdle/ vermoed ik, dat ook hij capiteyn was.
2e regel van beneden. »Tierek Hiddesz de Vries" lees:
Tierck Tierck Hiddesz de Vries.
Pag. 539, noot. »(p. 544, noot 4)" moet zijn: (p. 545 ,
noot 2).
Pag. 583. Een portret in crayon van den Luit.-l)Adml.
Tierck Hiddes, door Gf. van Eeckhout, vermoedelijk na 's
Admiraels overlijden vervaardigd, naar het in zijn sterfhuis
gevonden »eonterfeitsel", 2) wordt bij het Friesch Genootschap bewaard. Behoudens eenige wijziging in de houding
der armen, zijn daarnaar genomen:
1) En niet, zooals er ten onrechte onder staat: Vice-Adml.
2) Zie den Invent., blijkens welke ook die zijner vrouw en dochter
aanwezig waren.
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1°. Het meest bekende, kniestuk, hoog 37 1 / 2 , breed
37 c.M., gravure v. A. Blolelingh, uitg. »Te Harüngen by
y>Hero Galama Boekdrukker en Boekverkoper", met het onderschrift: »De Friesche Zeevoogd koomt dus na zyn doodt
herleven" enz. De koperen plaat, zoomede eene prachtige
afdruk, vermoedelijk de eerste of althans een der eersten,
berusten bij het Friesch Genootschap. Bij verschillende
latere afdrukken heeft de gelijkenis geleden.
2°. Een kleiner, borststuk, in ovalen rand, »ƒ. Houbráken Sculpsit."
3°. Een kniestuk, doch slechter afgewerkt: »H. R.
Sculpsit", gedruckt by Johannes de Ram, f Amst, on met
onderachrift:
»Tierck Hiddes zach de Dood ten holle kaken in
'»De Dood ontzach dien Held en hiel(dj het voor gewin
Toen hij onwinbaar stree: De Nyt bezweek van spyt
En riep 't is vruchteloos dat ik mijn tanden slyt;"
4G„ Dat in Mr. de Jonge's G-esch. v. h. Ned. Zeew.,
naar de gravure van Bloldingh, Steendr. v. Steuerwald.
F. Waanders, Lith. Daaronder staat 's Admiraels handteekening. De in dit portret neergelegde gelijkenis komt
het meest met de zooeven sub 1 bedoelde uitstekende afdruk
Y. h. Fr. Gen. overeen.
En eindelijk zijn wapen. Van huis uit zal hij wel niet
een hebben gehad; heeft hij er een gevoerd, dan zal hij
dit dus zelf hebben aangenomen, maar welk ?
(Mr.) J. D(irks), Hav. 1858, p. 177, geeft: »drie ballen
(kogels) 1) van zilver, 2 en 1 op lazuur met een halven
gouden arend op sabel", 2) gelijk het in de lijst van zijn,
1) Vermoedelijk dan ontleend aan de Admiraelsvlag. .
2) Vgl. ook Eietstap Arm.-Gen.
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destijds bij Baron van Heemstra te IJsselstein berustend,
portret voorkomt.
Het wapenbord van zijn zoon, capt. Tierck, in het
Priesch Museum, vertoont daarentegen een zeilend driemastschip en dat van zijn neef den Schout-bij-nacht Eidde
Sjoerds de Vries heeft: gevierendeeld 1° de halve arend;
2° zespuntige ster; 3° driebladige bloem of klaverblad en
4° tak met 5 bladen.
Behalve dat sub 3n, ia plaats van één, drie klaverbladen
voorkomen, stemt met dit laatste wapen overeen dat op
een zilveren lepel, 1) waarop verder is gegraveerd: »d 12
»Dee. 4723 is geboo Jelle H. de Vries en obiit den 19
Janu. 17-49 tot Sieurnaamen"; aan weerszijden van het
wapen T. S. en daaronder O. de Vries.
BOZUM.

8. HÂÂGSMA.

1) In 1877 ingezonden ter Hist. Tent. v. Friesland. Zie Catal. p,
130, no. 51.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

42.
13.

Staat der zeemacht van het Co 11. ter Admt. v. Vrieslandt, 1616—'65.
Iets omtrent de broeders en zusters van Adml. T. H.
de Vries.
Voordracht aan H.H. Mo. tot het verleenen der Commissie tot het Ordin. Capiteynschap, dd. 13 Maart
1665, ingevolge waarvan Tierck Hiddes de Vries
benoemd werd.
Acte van dergelijke Commissie aan Wytze Beyma,
dd. 27 Maart 1665.
Brief aan H.H. Mo., dd. 13 Juli 1665, houdende
kennisgeving der benoeming van T. H. de Vries
tot Luit.-Admirael.
Staat der constitutie van het Vriesche Smaldeel na
den vierdaagsehen zeeslag.
Grafschrift op Tierck Hiddes.
Eesol. Ged. Stat., dd. 9 Aug. 1666 op het rapport
der Geeomm. ter begrafenis.
Memorie van het Coll. ter Admt. in Vriesl. aan de
Staten van YriesL, tot begiftiging van het zoontje
van Lt.-Adml. Tierck Hiddes de Vries met een
lijfpensioen.
De op die Memorie, door de Staten genomen resolutie,
dd. 20 Oet. 1666.
Brief van He.ro Galama te Harlingen, dd. 5 Juni 1667,
aan den Raadpensionaris Joan de Witt, dezen verzoekende de opdracht aan te nemen van het portret van Tierck Hiddes.
Antwoord daarop van Joan de Witt, dd. 24 Juni 1667.
Lijst met toelichting, betreffende het nageslacht van
T. H. de Vries en Nannetie Atsedr.
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Bijlage no. 1.
ZEEMACHT van het Collegie ter Admiralîteyt van Vrieslandt.
A° Ï616.
A° 1631.
Getal der
Schepen JLastBnin werke- inhoud
Ujken van elk.
dienst.
•

Ieders aetal :

Ieders cetal: j
°

I

2
1
26
140—160 22
7? 1
140
1
1
8
8
35
96
3
4
6
8
16
25
36
!
2
4
1
2
10
De staten, \raaruit deze beide lijsten zijn opgemaakt, berusten op 's Rijks

80
70 I
35
10
archief.

Getal
der
Schepen.

LastenManinhoud e. ï
van elk. StUK- schapketi
pen.

A° 1642.
Getal
Schepen leastenin werke- inhoud
lij/æn
van elk.
dienst.
1
3

OlUKK6îl

Man- |
schappen, i

A° 1 6 5 3 , Maart.

Ieders aetal:
Xf

ManStuk- schapken.
pen.

50
16
40
36—40 10—12 35—36

Volgens de opgaaf door het Admiraliteyts-Collegie, aan H.H. Mo.
ingezonden en uit andere bescheiden
getrokken

Getal van elks :
Getal
AanSchepen,
merBemanals:
kingen.
Stukken.
ning.
38
28

110—140 Het ge110
tal der
soldaten
Qf)
«j
/ •>
110
HU
niet
"H a t " 24 9fi
ûf)
iJ\J
be- 1
kend.
60
O^ [l
16
Volgens de oorspronkel. opgaaf, door ;
het Collegie, aan H.H. Mo. ingezonden. Jj
1
~
|
(«)
Vermoedelijk
in Aug. ii
1652 gevoerd doorttWeslergó",
den commandeur
Joris Pietersz van den Broek en »«fe |
Schattpiiarder", gevoerd door Jtlderi
Pietersz Ouaboer, of de r>Albertina\ \
capt. Romhout van der Parre.
\
(b) Waaronder waarschijnlijk de in i
Aug. 1652 voorkomende schepen : |l
nSara", capt. Beks, en »I/ector v. j
Troi/e'\cnipt. ReinierSe/cgma(S;wckm&?)\
Bovendien is zeker ook onder deze
lijst begrepen de ^Gelderland/", capt.
Degelericamp, (Vgl. Brandt p. 26).
Lands( 2
Sche- 2
pen ((a)

89
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A° 1654.
Betreffende de Schepen zoo in werkelijken dienst,
aan wal liggende.
Elks getal:

Getal

Elks

Schepen.

Grootte, (a)

1
4

l
\
C

l

13—14 h.

(

120 1.

29 w.

1

/
)

120 1.
20i w.

|

13 h.
74 1
181 w.
7 h.

1 id.

(
(
(
\

95

I
>

130—134 1.
31—34 w.

1

CTVi o Ir
a 111« 14

52

/
)

1 jacht
1
X

140 1.
36 w.
144 h.

1

Aanmerkingen.

ZeeStukken. lieden, [b)

90—95 !

44

68 1.
17 h.
58 1
144 h.

Deze zijn alle 5, tusschen
de jaren 1652 en 1654,
nieuw gebouwd.

32

80

30

80

12

23

8

21

2

21

(a) in voeten.
1. = lengte,
w. = wijdte.
h. = holte.
(b) Op den staat, waaruil
deze lijst is getrokken, kom1
nog een kolom voor, bestemd
voor de invulling van hel
getal soldaten.
Daarin is echter alleen
achter het eerste schip ingevuld : »Geene", terwijl zij, ten
opzichte der overigen, oningevuld of liever aangestippeld is

Alles volgens de oorspronkelijke lijst, door de Afgevaardigden der Admiraliteyten, den 15 Juli 1654, aan H..H. Mo. overgegeven, waarvan het origineel
nog op 's Rijks archief berust.

Staal van bewapening der Friesche Oorlogschepen in 1654.
( 2 stukken van . . . .
24
Schip van
52 stukken.

22
20
8
O

Schip van
44- stukken.

12
12
10
8

»
»
»
»
»
»
»
»

»

•

»

.

»

.

»

.

»

.

»

.

. . .
. . .
. . .

18 »
12 »
6 »

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

24
18
12
8
6
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»
»
»

De 24 ponders zijn
alle van metaal, gegelijk ook het rneerendeel der andere stukken van het zwaarste- en vele van hel
lichter kaliber.
De overige
ijzer.
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2 stukkfi
à

6
6

Schip van
30 stukken.

9
2
2

»
»
»
»
»

vai
»
»
»
»
»
»

.

.

.
.
.
.

.
.
.
.

12
9
8
6
5
4

B

a

ffi
»
»
»
»
»

. .
31»
Volgens de op 's Rijks archief' berustende oorspronkelijke lijst, door het
Collegie, aan H.H. Mo. opgezonden
.

Staat van îewapeniiig der Friesche ©orlogschepen in April 1665 •')
14 stukken van 18
2 stukken van 24
9
»
» 12 »
6
»
» 18 »
»
12
»
8 »
Schip van
14
»
» 12 »
.2)
»
Schip van
»
6 » 40 stukken.
16
»
»
8 »
11
58 stukken.

2
5
5

»
»
»

»
»
»

4 »
3 »
2 »

»
»
2
40 stukken.
i

58 stukken.

Schip van
54 stukken.

T
,5)
Idem.

18 stukken van 18 »
»
14
»
12 »
»
»
10
8 »
»
»
6
4 »
»
6
»
2 »

s

î

van 18 »
» 12 »
» 10 »
»
8 »
»
6 »
»
4 »
»
3 »
»
2 »

2 stukken van 24 »
2
»
» 18 »
»
»
»

10

9

(24
40 stukken.

54 stukken.
10 stukken
»
14
4)
\1 2
»
»
Schip van i 14
»
50 stukken.
4
)
»
»
2
»
2
50 stukken.

j

)

Idem.

»
»
»

12 »
8
6 , 4 : en

"

6 stukken van 18
4
»
» 12 »
»
»
8 »
10

12
2

»
»

»
»

6 »
5 »

»3 »
»
»
2 »
40 stukken.
Zie mr. de Jonge, I, p. 780 v. v.
Vermoedelijk de „Zevenwolden."
, „Ml/ Steden."
, ^Stadt en Lande."
»

2

1)
2)
3)
4)

1

4 stukken van 18
» 12 »
18
»
»
8
»
8 »
Schip van
»
»
6
6 »
40 stukken.
»
4
4 »
2
V
40 stukken.

6

• • CfVUPYlTÏ)(Wil
^if ' K/yjii/fin^i VJ lus

, „Frisia."
, „Postillon v.
5)
Srairna."
, nHoîlandia."
, „St. Pieter."
De „Oostergo" met 68 stukken komt
op dezen staat nog niet voor. De bewapening van dit schip is vermeld OU Tl| J
p. 401 en '6 hiervó 5r.
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Bijlage no. 2.
Kinderen van HIDDE SlURDTSz, en
TIERCKSdr,
SIÜRDT HIDDES.

In het Kerkeboek van Sexbierum , dat begint
met 1619 , komt geene aanteekening omtrent
zijn doop voor. Hij huwde : a. 12 Maart 1643
te Pietersbierum , met Acke 1) Glases , bij wie
8 kinderen , en b. 8 Mei 1664 met Idts Rutgers, wed. Sinten Weynesz.

TIERCK HIDDES. De latere Luit.-Æmirael.
(Zie den tekst en
bijl. no. 13.)
JACOB HIDDES. Gedoopt 2) 19 Sept. 1624. Van zijn huwelijk
met Biske Fitters van Staturn (of Statums)
van Terschelling , zijn in Mei 1655 , te Sexbierum , de proclamatiën geschied.
JURRIEN HIDDES. Gedoopt 19 Haart 1626.
SIOUCK HIDDES.

Gedoopt 9 Maart 1628. Gehuwd in 1652 met
JFillem SiurdUz van Wynaldum.

MARY HIDDKS.

Gedoopt 7 Maart 1630; jong overleden.

BAREND 3) HIDDES. Gedoopt 23 Oct. 1631 ; in 1665 Capiteyn ter
Adint. in F'rieslandt. Gehuwd : a. Jan. 1658
niet Ittie Jans , van Harlingen ; b. met Eehk
van der Ley , dochter van den Leeuwarder
Burgemeester Siert Claesz. van der Ley en A.
W. Verlaan 4); en c. met Anna 5) Jensma,
van Bolsward. Dit huwelijk werd te Harlingen
voltrokken , blijkens de 14 Juli 1671 daarvoor
1) En niet Auckje, gelijk zij bij Mr. de Jonge voorkomt; vgl.
Sexb. Kerkeboek.
2) Evenals ook al de volgenden, te Sexbierum.
3) In het Doopboek staat abusief Tierde.
4) Stbk. Fr. Adel, I I , p. 260.
5) Op de Stamlijst in Navorscher, 13e jg., p. 220, wordt zij
Maria genoemd.
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te Bolsward afgegeven attestatie van aldaar
plaats gehad hebbende afkondigingen. 1)
MARY HIDDES.

Gedoopt 12 Januari 1636. Dr. Reinier de
Lover, geb. te Sneek 27 Oct. 1647, die het
grafschrift (bijl. no. 7) op haren broeder den
Lt.-Adml. vervaardigde, trouwde in 1669 met
eene Maria de Furies, Dit kan zij zijn geweest,
doch zeker is het niet.

ANTIE HIDDES.

Gedoopt 12 November 1637.

EENTIE HIDDES.

Gedoopt 26 Dec 1640. Haar elders gesloten
huwelijk met Eelcke Annes werd , 25 Febr.
1666 , te Sexbierura geproclameerd.

. , . .? HIDDES. Gedoopt 18 Juni 1643. De doopaanteekening
vermeldt den voornaam van dit kind niet.
Een Trintie Iliddes huwde 1658 met Foecke
Fedde.i, wiens nakomelingen later den geslachtsnaam »Hofman" aannamen en eene Tzierckîe
Iliddes ontving, 6 Febr. 1659, de huwelijksgeboden met Filter Hartens van St. Jac.-Par.,
doch de naam Midde kwam destijds te Sexbierum veelvuldig voor. 2)

1) Deze bijzonderheid dank ik aan de nasporingen van den Heer
S. Bartstra te Bolsward, mij door den Heer J. van hoon Jz., te
Leeuwarden, welwillend medegedeeld.
2) Voor zoover niet anders gemeld , is het bovenstaande ontleend
aan het in. a. Kerkeboek van Sexbiemm, dat destijds de oude of
Jul. tijdrekening volgde.
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Bijlage no. 3.

tiHooge ende Mogende Meeren !
»Overmidts bij dese conjuncture van tijden hoogst noodig de
oorlogschepen , tot onse directie staande / : voorsooveel sulx alsnoch
niet en is geschiedt: / met goede ende bequaame ordinaris capitainen , dienen te worden versien ; hebben wij daartoe genomineert
Tjerck Hiddes mede vroedsman deser Stede ende Joost Michiels.
Versoekende II. Ho. Mo. goede geliefle zij aen een van de op
gemelte personen de Commissien tot het Ordinaris Capiteynschap
Dienende te verkenen.
Hiermede
Hooge ende Mogende Heeren wunschen
U. Ho. Mo. Godes zegen tot continuatie
van U. Ho. Mo. loffelycke regeringe.
Actum Harlingcn den 13 Marty 1665"
(get.) »T. VAN SCHELTEMA."
»U. Ho. Mo. Bereitwillige
de Gecommitteerde Raaden
ter Admiraliteyt in Friesland ende
't hunner ordonnantie."
(gei.) »A. A.DIITS."
Opschrift :
»Hooge ende Mogende
Heeren
d' Heeren Staaten Generaal
der Vereenig. Nederlanden
residerende , in
's Gravenhage,."

N.B.

Bijlage no. 4 later op te nemen.
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Bijlage no. 4.

De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden allen
dengeenen die desen jegenwoordigen sullen sien, ofte hooren
lesen, saluyt, doen te weeten: dat wij, ons betrouwende
op de beqnaemheyt, vromicheyt, ende experientie ter zee
van Wijtze Beyma, denselven gestelt, gecommitteert, ende
geautlioriseevt hebben, gelijck wij hem stellen, committeren,
ende authoriseren bij desen, tot ordinaris kapiteyn ter zee
van 't Colleg'ie ter Admiraliteyt in Yrieslandt, gevende
hem volcomen macht, autlioriteyt, ende speciael bevel van
hem, bij ordre van ons ofte onsen lasthebbende, te laten
gebruycken tegens alle zeeroovers ende andere diergelijcke,
die de navigatie ende commercie deser landen pogen te
infesteren, welverstaende, dat hij onder pretext van desen
niet sal mogen beschadigen eenige coopluyden ofte ingesetenen van de meergenoemde vereenichde Nederlanden,
nochte onse vrunden ofte dengeenen, daermede wij in
eenige alliantie ofte neutraliteyt staen; tot welcken eynde
hij gehouden wert hem te reguleren'naer den articul-brieff
ofte ordonnantie, liem bij 't gemelte Collegie ter Admiraliteyt in Vrieslan.dt albereyt voorgehouden ofte noch voor
te houden; gelijck mede alle beuyten ofte priusen, die hij
soude mogen comen te veroveren, behooiiijck te leveren
in handen van de gecommitteerde raden in 't selve Collegie, ofte daer hij deselve beuyten ofte priusen sal innebrengen, om bij hun behoorlijcke kennisse genomen te
werden van de deuchdelijckheyt ofte ondeuchdelijcldieyt
derselver, ende behoorlijcke verdeelinge daervan gemaeckt
te werden, achtervolgende d' ordonnantie daerop gemaeckt
ofte alsnoch te maecken, alles op den eedt bij hem aen
onsen handen te presteren, versocckende daeromme allen
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coningen, republycqen, potentaten, encle alle andere persoonen, van wat staet, digniteyt, ampt, ende conditie deselve souden mogen wesen, den voors. Wijtze Beyma voor
onsen ordinaris capiteyn ter zee alsvooren te willen erkennen, ende hem dienvolgendo alle faveur ende goede bevorderinge te betoonen, 't welck wij tegens een yegelijck
naer sijne hoocheyt, staet, encle qualiteyt willen verdienen
ende erkennen, ordonnerende encle bevelende daernevens
wel expresselijck allen Oversten, Lieutenant- ende ViceAdmiralen, Capiteyn en, Bevelhebberen, ende voorts allen
anderen in onsen dienst ende onder onse gehoorsaemheyt
wesende den meorgenoemden Wijtze Beyma voor onsen
bestelden Cap: te houden ende erkennen, ende in 't volbrengen van desen last alle hulp e ende assistentie te verleenen: want wij 't selve ten dienste ende welstant van
den staet deser landen alsoo bevinden te behooren. Gegeven in den Hage onder onsen contrezegel, paraphure,
ende de signature van onsen griffier op den 27eu Martii
XVIc vijffentsestich
(get.) W. v. HAREN.
Op de achterzijde staat:
Ter ordonnantie van de hoochgemelde Heeren Staten
Generael.
N. RUYSCH.
Op Imyden den acht en twintichsten Martii XVi c vijff
ent sestich heeft Wijtze Beyma in qualiteyt als Cap: ter
zee int witte deses breeder vermeit gedaen ter Vergaderinge van Hacr Ho: Mo: den behoorlijcken cedt in handen
van den heer presiderenden.
Mij present
N. EÜYSCH.
TG plaatsen Vrije Fries XVIII tegenover bh;. C0(i.
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Bijlage no. 5.

vIloochMogende Heeren
»Alsoo wy in plaets van w. den Lt.-Admirael Aueke Andries
»Stellingwerff, nae rijpe informatie van de ekoeckmoedicheyt, ende
»ervarentheyt van den persoon van Capiteyn Tierck Hiddes de Vries
»denselve wederom hebben gepromoveert tot Lt.-Admirael van
» wegen onse Provintie onder 't Collegie ter Admiraliteyt residerende
»tot Harlingen, hebben wij niet willen naelaeten U Hooeh Mo.
»daervan bij desen notificatie te geuen met versoeck dat U Hooch
»Mog. sich van desselffs persoon in de voorschr. qualt. bij alle
»voorvallende occasiën gelieuen te dienen waermede
Hooch Mog. Heeren
willen wij U Hooch
Mo. in de protectie des Alderhoochsten bevelen
Leeuwarden den 13 Julij 1665
U. Hooch Mog. goede Vrunden
D' Gedepd. Staten van Vrieslandt"
(get.) »C. ROORDA"
»Ter ordonnantie derseluer
Abst. Secretario"
(get.) »C. FOCKENS ERINGA."
Adres :
»Hoochmog'ende Heeren
Mynheeren
de Staten Generael
der Vereenichde Nederlanden
residerende
's Gravenhage."'

N.B. Deze brief werd in de vergadering van H.H. Mo. , dd. 27
Juli 1665 , voor kennisgeving aangenomen.
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STAAT getrokken uit de »Lijste van de jegenwoordighe constitutie van 's Landts Vloote
»in de Wielingen leggende, ende hoe de selve gemandt is geweest, ende wat doosden gequetsten ende verloopene daerinne worden gevonden" en gemaakt (15 à 16
»Juni 1666) door Gecommitteerde van haer Hoog Mog. (v. Aitzema, V, p. 711).
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Bijlage no. 6.

~

Getrokken uit „de Lijste
van geborsten en onbruyckbaar Canon."')

o

Stucken.

S. "^

^* « o

»Groot J>rüia" Ide Hiikes, kapiteijn

v. d. Lt.-Admirael
de Fries

24
6

15
2

1

Jan lansz. Vyselaer

400
265

7

tiOoslergoo" . .

47
8

t>Westergoo"

Wytse Byma

240

3

11

4

~

18

Barent Hiddes de
Vries

240

2

9

14

25

Joost Micliielsz...

224

8

6

14

,

rttle Steden" , ,

»1'rincesse

—

2

12

i 3)

\
(

1
2
3

Alhertina"

(

i>St-adt en
Landen"

Joost Harmensz
Cîant

230

2

3

fiOm/andia"

Cosiiaen Elders "j

190

4

10

12

26

»Graeni>igen"s)

V.-Adml. Coenders

:-!0

24

54

18 101

77

—
Samen

JS.R.

3

12 \
8S
18 )
12
8 )

S

De noleri op de vulgend ', bladzi de.

—

—

1

5

197
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Verdere bvzonderheden.

Ponden.
Moet noch een Ancker hebben
ende een Touw mitsgaders kruyt
1 en scharp, anders souden van dese
week konnen gereet wesen.
Noch 7 Siecken opgesonden, als
Ammunitie ende water had, soude
van dese weeck konnenklaer wesen.
Ende nog 9 swaere Siecken aen
, Landt; verder alsvoren.
Behalven nocli 6 Sieckeii, 2121 ponders en 1 8-ponder gheborsten.
Overigens alsvoren.
Als Ammunitie ende Waeter
mitsgaders Aixckers en Touwen
hadde, soude hij weder klaer sijn.
Boven noch 6 Siecken. Ais Ammunitie ende water had, soude hij
wederom klaer zijn.
Moet nieuwe Masten insetten.
Vertrouwt in 't midden van de aenstaende weeck te konnen klaer
v esen.
En daerenboveu noch 80 °) man
bij gissinghe in de opgebrachte
Prys ' ) , immers heeft niet meer
als 150 aen boordt.

1
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Waarbij nog volgens v. Aitzema , V, p. 819 :
is later 8) in Texel schadeloos
binnengekomen en had een
velt
prijs veroverd.
»Klein Frisia" . . Jan PieterszVin- is mede later s) in Texel bin. nengekomen.
kelbos
»l'riris Hendrik
Casimir"

Sch.b/n. Bruyns»

NOTEN behoorende bij bijlage no. 6.
1) liet volle getal der stukken van elk schip is hier niet aangebracht , daar dit sluit met dat der door mij overgenomen Eskaderlijst , behalve dat in deze »lijste" de iiAlbertina' en de nSladt
en J.andev" (in plaats van met 54 stukken) met 52 , en de i~>Omlandw" (in plaats van met 52) met 48 stukken , voorkomen.
2) Zie v. Aitzema, V, p. 716. Ook deze lijst schijnt te zijn opgemaakt door Gecommitteerden van H.H. Mo.
3) Zie de kolom «verdere byzonderheden" omtrent dit getal.
4) Moet zijn Christiaen Ebelsz.
5) De 7 bovenstaande schepen staan op »de Lijste" onder de
Adimraliteyt in Zeeland. Dergelijke verwarring komt bij v. Aitzema
meer voor. Alleen de »Groeningen" staat vermeld onder de Admiraliteyt in Vrieslandt.
6) Toen de prys later in Texel binnen kwam , bleek dit getal
60 te zijn. (v. Aitzema , V, p. 820).
7) »de Nagelhoorn."
8) Waarschijnlijk echter reeds ook den 16n , daar zij vermeld
worden in een brief van den Commissaris Knyf, die den 16n was
gedateerd. Op de boven geëxtraheerde »Lijste" komen zij niet voor.
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Bijlage no. 7.

Grafschrift ') voor den Manhaften Heldt
Tjerk Hiddes de Vries
Admiraal van Vrieslandt, gesneuveldt in den
Engeîschen oorlog, 1665. 2)

» Tjerk Hiddes , Admiraal van Vrieslands
Ligt in dit eerengraf, door 's landschaps
Nadat hij zeeveninaal heldhaftig voor zijn
Der Britten dwinglandij gefnuikt had op

sirijdb're vloot ,
last bedolven ,
doodt,
de golven."

1) Door Dr. Reinier de Lover, te Naarden. Zie W. J. C. van
Hasselt, in de Weespsche en Gooische Volksalra. van 1860. Zie ook
pag. 379 hiervóór.
2) Leess 1666.
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Bijlage no. 8.
RESOLUTIE van Gedeputeerde Staten
van Friesland van 1666.

»Donderdagh den 9n Augiisty 1666 voor noen.
De Heeren Glinstra , Regn. Andringa ende Unia hebben gerapporteert, hoedat haer Ed. volgens versoeck op Saeturdagh laestleeden by 't collegie mondelingh aen haer Ed. gedaen uyt de naeme
van hetselve hebben bygewoont de begraffenis ende lyckstacie van
w. de Heere Tierck Hiddes de Vries in leeven Lt.-Admirael van
weegen deese Provincie ten resorte van de Admiraliteit resideerende
tot Harlingen , in de jongste Bataille tusschen de vloote deeser lande
ende die van de Engelse natie , syn leeven voor 't vaderland! opgeoflert hebbende ende dat haer Ed. te dier oecasie met de Heeren
Raeden van 't selve collegie in gesprec gekoomen synde voornaemelyck aengaende de meriten van w. welgemelten Heere Luit.-Admirael
de Vries , en hoe dat syn Ed. naegelaetene weduwe 's anderen daegs
nae de tydinge van het ooverlyden van haer man was bevallen
ende verlost van een jongen soon; Welgemelde Heeren Raeden
hadden voorgestelt, dat het ten aensien van w. meergemelte Heere
Lt.-Admrls. ongcmeene verdiensten ende devoiren ten dienste van
't Vaderlandt in syn leeven ende selfs in 't sterven beweesen wel
betaernelyck was , dat deese Provincie van dewelcke by tot Lt.Admiraal is gekooren door een îionorabile recognitie mochte bewysen,
deselve diensten haer aengenaern geweest te syn , ende dat deselve
recognitie niet gevoegiycker koste gedaen worden , als int vereeren
van seeker jaerlyxe lyfrente aen 't voors. onlangs gebooren soontie
var, meergemelte Heere Lt.-Admiraal ende dat deselve jaerlyxe lyfrente , in de beste maniere soude aen 't selve geoffereert konnen
worden soo wanneer dit collegie mochte gelieven sich als Gevaeder
oover 't selve kint te stellen ende alsoo eenige Heeren uyt haer
midden te committeeren die hetselve kint ten doope (alwaer tot
noch niet was gebracht) mochte holden ; waerop gedelibereert synde ,
syn welgemelte Heeren , Glinstra, Andringa ende Unia voor de
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genoomen moeyte bodanckt ende is voorts goedgevonden ende verstaen dat het voorsz. voorstel van meergemelte heeren Raeden ter
admiraliteit aengaende het vereeren van een jaerlyxe Iyfrente aen
het jongst gebooren kindt van meergemelte heer Luitenant-Admiraal
by dit collegie op 't favorabelste sal voorgedragen worden aen de
Heeren Staeten deeser Provintie soo wanneer haer Ed. Mb. de naeste
mael sullen kooinen te vergaederen, ende sullen meergemelte Heeren
Raeden hiervan per missive worden verwytticht, met versoeck dat
haer Ëd. Mo. alsdan rneede niet willen onderketen om deselve saeck
soo veel in haer is aen welgemelte Heeren Staten deeser Provintie
te recommandeeren ; doch wat aengaet het holden ten doope van
't selve kint, dat dit collegie meergemelte Heeren Raeden in bedencken geeft oft het niet gevoeglycker sal koomen dat suîx koome
te geschieden door Gecommitteerden van meergemelte Heeren Raeden
te meer alsoo het voorsz. vereeren van de jaerlyxe Iyfrente eerst
sal gebracht aende meergemelte Heeren Staeten van 't Landt."

Wumkes.nl

Bijlage no. 9.

MEMORIE van het Cott. ter Adml. in Friesland
aan HEdM. Staten van Friesland.

iiEdele Mogende Heeren !
»Met hoedanigen lof ende reputatie , de Heere Lt.-Admirael de
Vries, goeder gedachtenisse , syne functie , eerst als Kapitein , en
daarna als Lt.-Admirael van UEd. Mog. Provintie heeft bekleedt
gehadt; is UEd. Mog. ons , en alle werelt, genoechsaem en ten
vollen bekent, daer af, soo de Heeren haer H. Mog. Gedeputeerden
over 't employ , en de bevorderinge van 's Landts vloot van tyt
tot tyt in de zeegaten deser Landen ingevallen sijnde , als de Heer
Lt. Admirael Generael de Ruyter , t'elkens brede confirmatie hebben
gedaan : in de voorgevallen bataillen syn de blijken volkomentlyk
van desselfs dapperheyt en couragie , volgens de getuichenissen van
wel ged. Heeren gegeven , synde welgem. Heere in twee bataillien
swaerlyk gekwetst geworden , in de eerste perieuièus , ende in de
andere doodtlyck , gelijk deselvige sulx met sijn doodt ook heeft
bevestigt, en alsoo glorieuselyck sijn leven ten dienste van desen
Staet opgeoffert; in consideratie van welx , de Heeren UEd. Mog.
Gedeputeerden niet alleen de begraft'enisse van 't lij ck van weigedachte
Heer met derselver praesentie hebben gecohonesteert, maar ook
belooft devoiren bij UEd. Mog. te sullen aenwenden , dat het Soontje
nae deszelfs overlijden geboren met een lyfpensioen mochte worden
voorsien, en gebeneficeert, wacrop ook weigedachte Heeren UEd.
Mog. Gedeputeerden , bij derselver missive , aen ons verzocht gehadt
hebben, dat wij , in en uit name van UEd. Mog. Provintie het
voors. Soontje ten doope souden heven , gelijck wij ingevolge dies
hebben gedaen ; versoekende diesvolgens , teneinde UEd. Mog. goede
geliefte mach wesen , tot adimpletie van. 't gene al-bereedts , bij de
Heeren UEd. Mog. Gedeputeerden is gepraepareert, ende op reflexie
van de loflijke en noit volpresen meriten van weigenoemden Heer
Lt.-Admiraal het nageboren Soontje van den selvigen (althans van
sijn Moeder mede gepriveert sijnde) met een Lyfpensioen gratieuslijk
te begiftigen." Dit doende enz.
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Bijlage no. 10.

De hierop (bijl. no. 9/ genomen Resolutie luidt als volgt:
»De Staaten van Friesland overdenkende en beklagende het seer
grotelyk verlies van de vaillante Heer wijlen Tjerk Hiddes de Vries,
in leven Lt.-Admirael deser Provincie, als die syn leven in de jongst
geholdene batalie tegens de Engelse op het bedde der eere als een
dapper heldt ten dienste van 't Vaderland seer kloekmoedigh heeft
opgeoftert , en dat syn Ed. nagelatene droevige weduwe 's daegs na
't inkomen van dese smertelijke tijdinge was bevallen en verlost van
een jonge SOOH mede genaemt Tjerk de Vries , die altans van deselve
syn Moeder , door den tijdelijken dood mede is ontbloot geworden ,
hebben om de goede devoiren ea getrouwe diensten van welgemelte
Heer Lt.-Admirael de Vries in aangename gedachtenisse te holden ,
desselfs nagelaten jongste Soontje gebeneficeert, en vemen denselven
bij desen met een Zee Capiteins tractement tot drie hondert sestîg
Car. Guld. 'sjaers, mits dal in verderen tijd een ordinaris Capiteins
plaets komende te vaceren , daeruit de betaling van de voors. somma
sal worden gedaen , en deselve plaets alsdan vacant blijven.
Middelerwijlen ordonneeren wy onse Gedeputeerden om daer af'
formele ordonnantiën t' zijner tijdt en successivelijck te laten verveerdigen , ende met last aen de Reeckenmeesters deselve te registreren gelijk salx behoort.
Aldus geregistreert op 't Landschapshuis den 20 October 1666."
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Bijlage no. 11.
)> Mynheer Joan de

Wilt"

» Mijnheer!
»Zie hier dien alomgeliefden Held na de konst herleeven en bij
U.U.E.E. verschynende. Dat hij in leven van U.U.E.E. bemint
was, en hy U.U.E.E. op 's hoogste eerde en Liefde weet al de
wereld.
Gy zult hem , hoope ik nu niet verstooten , maer gunstelijk in
U.U.E.E. huis ontfangen. Op dese hoope kome ik dit in nevensgaende aan U.U.E.E. offereeren etc.
Van 't begin af hebbe voorgehad om desen Held aen U.U.E.E.
naern op te dragen , maer alzoo iek alhier de Wydt vreesde , bleve
't achter , doch also der noch zeer weijnig maer op gedrukt zijn ,
verzoeke zeer ootmoedelyk Myn Heere consent hiertoe , zo zal ik
evenwel de rest, voorders Myn Heeren Naem toeëygenen.
Hierop wenschte van Herten , een lettertje tot bescheyt, indien
Mynheere zware bezichheden zulks konnen toelaten etc"
Vaerwel, Recht Edele Heer , Vader des Vaderlandts alle verstandige en oprechte Beminnaers
van 's Lands Vryheyt wenschen U.U.E.E. een
lang en gesondt Leven etc en ik daerbeneifens
te mogen zijn en blyven
»Harlingen 5 Juny 1667"
Buitenop staat:
»Mynheer
Mynheer

Mynheer
U.E. Allerverpliehtste
Dienaar"

JOa D

R aed e spl!Lris

^t.) »HEEO GALAMA."

etc
Hage."
»port met een lijst en glas er voor."
Op de copie staat verder:
»Der hovelingen haat
Noch der Pastoren praat
Heeft op de Wit geen vaart
Dies Niidt voor hem stom staat."
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Bijlage no. 12.
»Aen den Heer
Hero Galama
tot Harlingen
24 Juny 1667"
ï>Myn ffeere !
»Mij is wel geworden U.E. missive van dato den 5 deser loopende
maendt met de bijgevoechde prente ofte afl'beeldinge van den Heere
Tjerck Hiddes de Vries , zal. ged'. , in sija leven Lt.-Admirael van
Vrieslandt, denwelcken ick bekenne niet sonder groote redenen seer
te hebben geëstimeert, ende ben noch wel indachtigh de sonderling
goede diensten bij hem in de voors. qualiteyt door sijn wijs beleydt
ende getoonde oouragie aen den gemeenen Staet gedaen , en wenschte
derhalven dat het Godt ahnachtich hadde belieft denselven noch
vele jaeren ten dienste van den Staet in gesontheyt ende prosperteyt
te laten leven ; doch sulx nu soo niet konnende wesen , moet men
sich dien aengaende soo wel als in alle andere saeeiten de wille
des Heeren onderwerpen / lek sal wel niet naelaten ter gedachtenisse van den overleden ende in de jongste zeebataille ten dienste
van den gemeenen Staet geblevenen Heldt, sijne aft'beeldinge te
coopen als die publycquelijck te beeomen sal zijn. Doch U.E. en
gelieve niet qualyck te duyden dat ick het voorst, by U.E. aen my
overgesondene present, hiernevens wederom teruggesende , want ick
niet gewendt ben ende oock niet en vermach eenige de minste
giften , gaeven , ofte geschencken , hoedanich die oock souden mogen
sijn van yemandt ter wereldt aen te nemen oft te ontf'angen: Ick
bedancke U.E. echter voor desselfs dienaengaende betoonde goede
genegentheyt t' my waerts , alsmede voor de offerte breeder in U.E.
missive geinentionneert.
Versoeckende soo U.E. geraden vindt de voorsz. afl'beeldinge, aen
yemandt toeteeijgenen , dat deselve dedicatie niet aen mij maer veel
liever aen yemandt binnen de provincie van Vrieslandt npge ge-^
scliieden.
Waermede U.E. in Godes H. bescherminge bevelende sal ick
verblyren
Myn Heeré
UwEdts. Dienstwillige"
»Haege den 24 Juny

1667."
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Bijlage no. 13.
S T A M L I J S T

TIERÖK HIBBES

DE F RIKS , Luit.-Admirael,
EN

NANNETIE ATSEBR.

1 1.

Hidde
Tiercksz.
de Furies.

\

6.

Claas
Itiddesz,
de Fries.

2.

4.

5.

Hidde
Tiercksz.
de Fries.
\

Tierck
Tierck• Hiddesz.
de Fries.

3.

Man/a
Tiercksdr.
de Fries.

Mnryke
Tiercksdr.
de Fries.

7.

8.

9.

Baukjen
Wa,nneke
Ch.es
Middesdr. Hiddesz. îfiddesdr.
de Fries. de Fries. de Fries.

1

1
|

10.

\

Beucker.
\
13.

.12.

11.

1

Hendrina
Tjerk
Tiercksdr.
Tiercksz. [Idde Fries,
singa)
vr. v. G. van de Fries.

Johanna
Tilia
Geertruida van Beucker,
van. Beucker,

14.

vr. v. mr. J. A.
van Beucker.

15,
Hendrina
van Beucker,
vr. v. já. de
Roock.

\

16.

17.

18.

19.

van Beucker.

van Beucker.

van Beucker.

van Beucker.

20. !

Johanna
Geertruida
de Roock,
vr. v. P. Billié.

\

21-

22.

|

Tjerk Hiddes
Adriana,
de Fries
Petronella
Billié.
Billié, vr. v.
J. W. van
Hombergen.
j 5 kinderen , j
van Hopbergen.
/(.((
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van Beucker.
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TOELICHTING

betrekkelijk het nagedacht van

den Luil.-Admirael Tierck Hiddes de
Vries en van diens vrouw Nannetie
Âtsedr.

Neemt men in aanmerking dat deze echtelieden, reeds den 27
Aug. 1648, in het huwelijk waren getreden en zij te Harlingen
niet eerder een kind lieten doopen , dan 18 Jan. 1657 , dan geeft
dit vrij lang tijdsverloop aanleiding tot de vraag , of zij wellicht,
in dien tusschentijd , ook elders hebben gewoond en hun ook daar
kinderen zijn geboren , die dan evenwel vóór hen overleden moeten
zijn ; immers volgens den Inventaris lieten zij slechts drie kinderen na.
De naam Mart/a of Marijke aaa twee huiiner kinderen gegeven ,
doet veronderstellen dat de moeder van Ifanneiïe Atsedr, aldus
heeft geheeten, daar 's Admiraels moeder Swob genaamd was. Opmerkelijk is het echter, dat geen der elf kinderen dezer laatste (voor
zoover bekend) eene dochter naar haar noemde.
1. Hidde Tiercksz. de Fries, ged. 18 Jan. 1657.
2. Marya Tiercksdr. de Fries , ged. 26 Sept. 1660.
Deze beiden zijn jong overleden , daar hunne namen later aan
de twee op hen volgende kinderen werden gegeven en er , bij liet
overlijden hunner moeder , slechts de aria , onder nos. 3 , 4 en 5
bedoelde kinderen in leven waren. Ten aanzien yan Hidde , wordt
dit bovendien nog bevestigd door het hierna te melden opschrift
der grafzerk van zijn jongeren broeder Hidde (no. 4).
3 . Maryke Tiercksdr. de Vries , ged. 15 Dec. 1661.
4. Hidde Tiercksz. de Fries , ged. 2 Aug. 1663.
Er bestaat een fragment-Stamlijst van het geslacht de Fries,
waarvan hel origineel in 1863 berustte bij nu \vl. Jhr. Mr. C. L.
van Beyma thoe Kingma , te Lemmer , die het stuk had ontvangen
uit den boedel zijner schoonouders , den Heer Tjalling Tjallingii en
Mevrouw Elisabeth Tuinhout. De Heer van Beyma plaatste het in den
Navorscher , 13e jaarg. N. R. 3e jaarg. , p. 220 en voegde er de
volgende mededeeling' bij : itzeker is hei origineel opgemaakt door
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»een harer" (nl. van ZHWGs. echtgenoole) fivoorouders en later
yxloor de afstammelingen bijgehouden." Het betreft hoofdzakelijk
de broeders en zusters des Admiraels , de kinderen van zijn broeder
Sairdt IFiddes en verder de afkomelingen van laatstgenoemdes dochter
BTarij Siurdts de fries , die 5 Maart 1682 gehuwd was met capt.
Neinderi
Tsbrands Heeremyt (van welke echtelieden de Heer
Tjalling Tjallingii afstamde) doch daarop slaat mede, ten aanzien
van 's Admiraels hier bedoelden zoon Hidde 1) aangeteekend : dat
hij is getrouwd geweest en 2 kinderen naliet. Dat hij (minstens)
twee kinderen heeft gehad , bleek mij verder uit zijne grafzerk,
liggende vóór het Doophek in de Westerkerk te Harlingen , onder
het plankwerk , waarop de stoelen staan en welke zerk ten opschrift
heeft : it Anno 1697 23 majus is gestorven de ,
dde
Tjercks de Fries de ousfe soon van den . » , . , , , Tjerck
IliiMe.1 de fries out in syn 34 Jae?' en is hier wiet 2 van syn
/anders begraven." 2)
Of hij ook ter zee voer , of welk ander beroep hij uitoefende,
blijkt niet. Wel echter , dat hij was gehuwd met Lysheth Clasesdr.
Op het Stemcohier van Barradeel , van 1S98 , komt deze als
zijne weduwe voor , en wel als eigenares xnomine liberorum" , der
halve boereplaats Jisma , 3) no, 21 , te Wynaldum , waarvan de
wederhelft ten name stond van Anna van Idsinga , de weduwe
van zijn jongsïen broeder Tierck , mede »nomine liberorum." 4)
1) Zijn geboortejaar wordt er, indien het althans geene drukfout
van den Navorscher is> in plaats van 1663, abusief 1643 gesteld.
2) Uit zijn hier gemeMen leeftijd ,,m syn 34 jaer'", blijkt dus dat
hij de hier, sub no, 4, bedoelde BMde is.
De opengelaten plaatsen zijn op de grafzerk uitgebikt.
3) In het verbael v. Aenbr., in 1546 opgemaakt van de landen
der Buitendyksters van de Vyf Deelen , komt deze saté reeds voor.
Zij was toen groot Z'i\ pondemaat en werd door den eigenaar Pieter
Ysma zelf gebruikt, 't Is dezelfde saté, die op de door F. Halma
herziene kaart van Schotanus der Grieteny Barradeel als „Tjitsma" is
aangeduid en ten oosten van het dorpsgebuurte ligt. Ook in den
„Tegenwoordige Staat" en zelfs nog op het kaartje van Barradeel, in
den Atlas van J. Kuyper (1872) komt zij onder dien naam voor, doch
tegenwoordig wordt zij, naar een lateren eigenaar, „OcMnga-State"
genoemd.
4) Nl. Hendrina en Tjerk. (Nos. 10 en 11).
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Laatstgenoemdes afkomelingen 1) bezaten die helft nog in 1728,
terwijl op het cohier van dat jaar, als eigenares der helft van
wl. Hidde , alleen vermeld staat, diens dochter Baukjen de Furies.
Hidde woonde te Harlingen , dit blijkt uit de resolutie van Ged.
Staten dd. 18 Juli 1695 , waarbij , op een request van » Hidde de
fries tot Harlingen j/ro se en in qlt. 2) de supplianten worden
gegarandeerd tegen de aanspraak van den Heer Heringha van
Grouestins . als Grietman van Ferwerderadeel »in cas van restitutie
»van soodanige interessen als by de supplten in qualiteit van SynEd.
»indebiti souden sijn ontvangen" van eene obligatie liggende »ten
•fiprofijtte van Bar ent Hiddes de fries , capitein ter zee tot Hari)lingen als curator over de kinderen van wl. de heere Luitenant
Djldmiiranl Tjerck Hiddes ds fries"
Zie verder omtrent zijne kinderen nos. 6—9.
5. Tierck Tierck Iliddesz. de fries,
geb. 9 Aug. 1666 en
den 29n dier maand , 3) in de Westerkerk te Harlingen , door áa
Raden ter Admiraliteyt, in en uit naam van Friesland, ten doop
gehouden , is , den leeftijd daarvoor bereikt hebbende , ter voorbereiding zijner bestemming om de , ingevolge resolutie der Staten dd.
20 Oct. 1666 , voor hem opengehouden capiteynsplaats ter Adint.
van Friesl. te kunnen vervullen , in 's Lands zeedienst getreden en ,
hoewel dit nergens met zekerheid blijkt, ligt het vermoeden toch
voor de hand, dat zijn Oom en Voogd, de manhaf te capiteyn Barend
Hiddes de fries , zijne eerste schreden op die loopbaan zal hebben
geleid en zijn »zeevader" zal zijn geweest.
Den 26 Dec. 1685 trad hij, te Sexbierum, in het huwelijk met
j/inna Margaretha van Idsinga 4) (geb. 18 Sept. 1662 ; dochter

1) Zij stond toon nl. ten name van „capitain Beukers" (lees Beucker
of' van Beucker) den man van Hendrina Tdr. de Vries (no. 10).
2) yj.ni qlt." nl. voor zijne zuster Murylee of hare rechtverkrijgenden
en voor de kinderen van zijn broeder Tierclc T. Hz. de Vries, Het
request is niet meer in het archief aanwezig, anders zou dit misschien
nog licht kunnen verschaffen omtrent de staak Maryke (no. 3).
3) Deze en de voorgaande doopdatums zijn ontleend aan het Doopb.
der Herv. te Harlingen.
4) „Den 26 December", zegt het Sexbierumer Kerkeboek, p. 144,
„syn- met Attestatie van Harlingen getrout Oe E. Tjerk de Vries en
TiAnna. van Idsinga.^
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van Matthys van Idsinga, 1) overl. te Harl. 12 Dec. 1712 en
van Hendrina de Loë , overl. Febr. 1683). 2)
Op 23 jarigen leeftijd komt hij reeds als capiteyn voor op 's Lands
fregat van oorlog v>de Brack" , waarmede hij , den 2 Juli 1689 ,
naar Engeland uitzeilde , doch aan boord van welk schip hij , den
20 Dec van dat jaar, op zijne terugreis naar Harlingen, aan eene
ziekte van slechts weinige dagen overleed. 3)
Zijn lijk werd, tien dagen later , 4) te Harlingen , in het graf
zijns vaders , bijgezet.
Zijne vrouw overleefde hem nog vele jaren en stierf den 22
Dec 1723.
Zie hunne kinderen nos. 10 en 11.
6. Claas Hiddesz. de Vries, ged. 25 Juli 1686, jong overleden.
7. Æanneke Hiddesdr. de Fries , ged. 2 Oct. 1687.
8. Claes Hiddesz. de Fries , ged. 13 Mei 1691.
9. Baukjen Hiddesdr, de Fries, ged. 28 Maart 1697. 5)
Blijkens het Sexbierumer Kerkeboek huwde zij , 14 Oct, 1725,
met Jacob Harings , mr. schoenmaker te Beetgum. Ik vermoed ,
dat zij , al spoedig na haar huwelijk , kinderloos is overleden en
haar man daarna is hertrouwd. Immers vóór 6 Nov. 1733 ,
1) Eerst Secretaris van Barradeel, later Gedep. Staat van Friesl.
(Stbk. II, p. 123).
2) Stbk. I, p. 184.
3) Levensbeschr. v. eenige voorn, meest Ned. Mannen en Vrouw.
Harl. en Amst. 1776. Het daarin omtrent Tierck Hiddes de Vries
voorkomende wordt aan de pen van Simon Stijl toegeschreven. De
hier opgegeven sterfdag stemt overeen met dien door (Jhr. Mr.) d(e)
H(aan) H(ettema) in Navorseh. , 8e jaarg, p. 177, en met dien door
den Heer Adriaen de Rooek, in zijn ten jare 1819, aan mr. Beucker
Andreæ te Leeuw, gerichten en later ter Prov. Bibl. gedeponeerden
brief, opgegeven. Niet onwaarschijnlijk echter hebben deze beide uit
dezelfde bron geput. En indien daarin èn in de „Levensbeschr." de
oude tijdrekening is gevolgd, stemmen al deze opgaven overeen met
mr. de Jonge, IlI, p. 401, wanneer deze, althans door den 30 Dec. aan
te nemen, de nieuwe tijdrekening heeft bedoeld. In strijd er mede
is echter de vermelding van 13 Dec., op het in het Friesch Museum
hangend wapenbord van den overledene.
4) Zie evengem, „Levensbeschr."
5) Ook de opsporing uit het Harl. Doopb., van nos. 6, 7 en 8 en
do doopdatums van deze en van no. 9, dank ik den Heer C. D. Donath.
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liet hij geene kinderen te Beetgum doopen , terwijl die , welke hij
daarna , doch vóór 24 Mei 1744 , aldaar ten doop hield, de namen
kregen van : Haring, Tjitske , Janke, Mar ten en Tjitske. Geen
hunner werd dus , naar Baukjens ouders, Hidde of Lysbeth
genoemd en ook geen hunner gaf aan een zijner kinderen 1) weer
den naam Baukjen, wat beide toch voor de hand zou liggen , indien Baukjen hunne moeder ware geweest.
10. Hendrina Tiercksdr. de Fries , geb. 22 Nov. 1686 , 2) huwde
19 Sept. 1717 , te Witmarsum , met Gerardus van Beucker , geb.
25 Juli 1890 , capiteyn der Infanterie (zoon van den ProcureurGeneraal Joiui-nnes Beucker den ouderen en van Wendeüna Hixenius.)
Zij overleed te Witmarsum 8 Juni 1726 3) en haar man 21 Juli
1727, 2) Zie hare kinderen sub nos. 12—14.
11. Tjerk Tiercksz. de Fries, geb. 6 Aug. 1889, 2) voegde
den geslachtsnaam zijner moeder bij dien zijns vaders en noemde
zich : Tjerk Idsinga de Vries. Dit blijkt o.a. «it de resolutie van
Gedeputeerde Staten dd. 14 Dec. 1706 , waarbij hem een vacant
faendel in de comp. van capt. Hierek van Idsinga werd toegewezen,
terwijl hem , bij zijne kort daarna , van de Î3JL van Westergo bekomen , benoeming tot capiteyn der vacante comp. van wl. capt.
Hartius — bij resolutie dd. 15 Febr. 1707, werd toegestaan , bedoeld
faendel over te dragen aan Focco van Bottiga.
Volgens Genealogie-van Idsinga , 't) sneuvelde hij 13 Oct. 1708 ,
voor Ryssel, werd begraven Ie Harlingen en liet geene kinderen na.
12. Johanna Geerlruida van Beucker , geb. 25 Juni- en den
2 Juli 1719 , door Ds. Franciscus van Y eisen , in de Groote kerk te
Harlingen , gedoopt. Cea 28 Januari 1742 , huwde zij met mr.
Johannes jlwrnoul van Beucker., geb. 2 / itiei 1716 (zoon van
Johnnnes van Beucker , Procureur-Generaal in Friesland en van
iWargaretha van f'ierssen), Cominis Genl. ter Admiraliteyt van
Vriesl. en overl. 16 Aug. 1781. Zij overleed 14 Januari 1784.
1) Van Haring komen vier, van Janke één eu van Marien Jacobs,
drie kinderen , in het Beetgumer Doopboek , voer, liet oudste trouwboek
v. Beetgum begint eerst met 1772, Aan den Hoer / . C. Ta-mson, secretaris v. Meualduinadeel. breng ik hier mijn dank voor du zoo welwillend gedane nasporingen en medegedeelde bijzonderheden betrekkelijk
dit punt.
2) Volgens (Jhr. mr.) d(e) H(aan) H(cttema) in Nav. 8e jg., p. 177.
3) D. H. H. stelt 1724.
4) Zie Nav. 1892, 42e jg., p. 150.
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Zie hare kinderen sub nos. 15—19.
13. )
Volgens d(e) H(aan) H(etterna) moet een hunner Tilia
14. ) hebben geheeten. Beide zijn ongehuwd overleden.
15. Hendrina van Beucker , geb. 15 Maart 1754, huwde 16
Sept. 1784 , met Adriaen de lloock , 5e zoon van Gerard de Roock ,
Raads Secretaris van Zalt-Bommel. Hij was capiteyn ter zee onder
het Coll. ter Admt. in Vriesl. en Equipagiemeester te Harlingen.
Zie omtrent dezen zeer verdienstelijken zeeofficier en vooral over
zijn tocht in 1781, met het fregat tiEendragt" , mr. de Jonge , IV,
p. 455 v.v. Hij woonde en overleed te Harlingen. Zijne vrouw
was reeds 19 Juli 1789 overleden. •
Zie hun kind sub no. 20.
16. \
î 7, f
Hunne namen worden niet genoemd ; zij zijn echter allen
18* I ongehuwd overleden.
IS,
'l
20. Johanna Geertruida de Roock (en niet, gelijk zij in de
na ie noemen Genealogie-Beucker wordt genoemd , »Geertruida de
Roock") geb. 17 Juli 1785. Gehuwd 13 Mei 1810 , met Pieter
Dîllié, Ie Luit. der Marine, geboren te Middelburg 2 Januari
1780 en overleden 22 Januari 1858, ten huize van zijn schoonzoon ,
den Heer van Hophergen , destijds Kapitein der Inf. te Maastricht.
Zij overleed te Mijmegen 9 Juli 1847. Zie hunne kinderen sub
nos. 21 en 22.
2 1 . Adriana Petronella Dillié, geb. 24 April 1816. Gehuwd
29 Juli 1848 met den Heer Jacobus Wilhelmus van Eopbergen ,
Kapitein bij het regiment Grenadiers en Jagers, later oudMajoor en Lid der Prov. Staten van Gelderland , thans wonende
te Aalten , alwaar Mevrouw den 2 Nov. 1888 is overleden. Behalve
een te Leeuwarden jong overleden zoontje , zijn uit dit huwelijk
vier dochters geboren , van wie twee gehuwd zijn.
22. Tjerk Middes de Fries Dillié, geb. 23 Februari 1819 ,
Volontair bij de artillerie , heeft zich later in Duitschland gevestigd
en is 18 Januari 1887 , te Bonn , kinderloos overleden.
Voor zoover niet anders gemeld , is het bovenstaande hoofdzakelijk ontleend aan eene genealogie, betreffende het geslacht van
Beucker en verder aan opgaven , door den Heer J. W. van
Hopbergen , op mijn verzoek, welwillend verschaft, waarvoor
Z.H.Ed.Geslr. mijn dank.
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