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Wel Geagte Broeder en Susters, 

Sende hier nevens mijn journaal aangaande mijn reize en hoe alles sig 
heeft toegedragen. U EdIn kunnen hier uit zien, dat ik al wat swarig- 
heden heb uitgestaan, maar hierover behoeve U EdlIn mij niet te bekla- 
gen, want dit is al weder te boven gekomen, en als ik aan mijn vorige 
lijden gedenke zo hebbe (ik) nu een Hemel op Aarde, maar het is nog 

niet volmaakt, maar ik jage haar na, of ik nader aan de volmaaktheid 
kan geraken. Ons Antje moeij! heeft mij van hier gebannen door haar 

gijsselbrief?. Waar uit U Edln nog wel kunnen zien, dat de vreese niet 
geheel uit mij is, en indien ik hier aan dencke, so kan ikhet laggen niet 

late, dat ik so vreesachtig door een brief wierd. Ik bedanke Ued voor 
het gesonden linnen, en myn Suster Anna voor die gemelde Gijssel- 

brief, so een heb ik van mijn leven niet gehat, en ik hoop ook nooit 
weder sodanigen te ontfangen, maar het was al tijd om van hier! te 

vertrecken, want schelmen zijn niet veel te betrouwen. En uit dese 
brief heb ik de sorg en bekommernis van mijn veel geagte Suster mij 

waarts bespeurt het welk ik altijd in erkentenis sal houden. Ik ben al 
een wonderding in onse Friese werelt en het schijnt mij toe, dat ik op ’t 

rad van avontuur sit, dan onder dan boven, nu dunkt mij, dat ik op ’t 
laagste sal zijn en ik sal wel weder haast uit deze allerlaagste staat van 

vernedering uit kome. Indien mijn Historia niet in een goede orde is 

opgestelt, so versoeke mij dit ten besten te duiden, want U Edeln we- 
ten, dat ik een Jong-Historicus ben, en dit voor alleman niet heb ge- 

schreven, maar dat U Edin dit kunt vertellen aan U Ed: kinders en 
kintskinderen, dat sij sodanigen … (onleesbaar) hebben of hebben ge- 

hat. Ik ben in mijne tegenwoordige ballinschap wel gemoedigt en ge- 

troost en verbeelde mij, dat ik met de bijen na de heide ben en als sij 
vet zijn en te huis komende haar sal uitslagten maar dat moet nog wat 
tijd hebben, dog het sal wel geschieden: mijn meeste bekommeringe is 
altijd geweest, dat ik mijn seer geliefde Vader in sijn ouderdom niet 

konde ondersteunen tegen de vervloekte schelmen en was bang, dat 

hem de moed geheel soude ontsinken en dan in verlegenheit gerakent. 
Het heeft mij ook seer ter harten gegaan, dat U Edin sig so hebben ge- 
kwelt onder mijn vertrek, en voornamentlyk van U Broeder en Suster 

Fokeltje, want dit is seker, dat de saken wel een ander keer moeten ne- 
men, en dat wij malkanderen weder sullen sien, en gelyk nu de saken 

in ene hand zijn, so kan het niet lang duire, want alleman moet op dus 
danige wijse eerst verlegen en dan disperaat worden, so wel de rijke als 
arme. Ik ben ook versekert, dat God de Heere mij altijd niet als een 
balling sal laten omswerven. So versoeke dese tijd met lijtsaamheit af 
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te wagten en U Edln daar niet meer over te kwellen, maar geduldig en 

goedsmoets te zijn, wetende dat de tijd nadert, dat wij eens sullen ver- 
lost worden van diegene, wiens namen mij tot veragtinge en welkens 
personen tot vervloekinge zijn. Waar mede na presentatie van mijn 
dienst aan U Edln, en groetenisse aan alle opregte goede vrienden, die 
ik wenschen, dat lange jaren met ons in gesontheit sullen leven, ver- 
blijvene 

Veel Geagte Broeder en Susters 
Altona den 27 en U Edin Gehoorsame Broeder 

ber 1749 L. Hulshuis 

P.S. Versoeke begroetenis 1749 
aan Swarte Jonge en Dirk Sickes 

Sicke Pyters laat U Edln groeten. 
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Reis beschrijving van mij L. Hulshuis 

Anno 1749 den 3 Julij s'morgens om agt uir ben van huis gegaan 
(:mijn afscheit genomen hebbende van mijn twee jongste geliefde Sus- 
ters, maar niet van mijn Vader, omdat die bij een Officier in ons voor- 
kamer was (want wij hadden s’morgens een Luitenant en drie ruiters 

aan ons huis gekregen) en ook door de haastigheit. Dit heeft mij dik- 
wijls bedroeft, niet wetende of ik ooit mijn veel geagte Vader weder 

soude sien, maar ook dat hij in sijn ouderdom had te worstelen met zo 
een vervloekt schelmenpak en nu van mijne hulp en bijstand ontbloot 

zijnde, dat hare godloosheden geheel de overhand souden nemen. Dit 
smerte mij aan mijn ziel:) door het hof van Sjaard Sijtses weduwe en 

over een stek bij Willem Harmens alwaar ik op de Oude Dijk kwam en 
so na buitendijk. Heb mij neder gelegt in een stuk rogge van Oege 

Jans. Had geen pijp en bina geen tonder bij mij, waardoor ik terstont 
een begin van mijn lijden gewaar wierd. s’Na de middags om vijf uur 

ben gegaan na ’t huis van Bijsitter* Heeringa’, dese had vier ruiters en 

een Wagtmeester aan huis in de puiskeukené sitten. Ik ging eens na 
buiten, so seide Bijsitter, of ik niet in de keuken wilde gaan, het welk 
ik deed. Hij liet aan mij een soopje genever en een pijp geven, welke ik 

mede nam, doe konde ik eens roken. De Bijsitter liep af en aan, om 
geen oog aan de Ruiters te geven, en seide als ik voort wilde, dan kon- 

de ik toe ’t venster uitgaan, hij soude een stok bij de gragt leggen om 
daar mee over de gragt te springen. Dit geschiede so, en ik kroop bij 
sijn huis in de rogge. De Bijsitter Heeringa oordeelde ook, dat het best 
was, dat ik mij wat van kant hield, om te sien, hoe de saken haar toe- 
droegen. Doe het donker begon te worden, ging ik na (de) buitendijk, 

en lag mij neder in een rook’ hooij, staande in ’t land van Bijsitter 

Heeringa. s’Avonds om elf uur, doe ik in mijn leger lag, sag ijemant 
aankomen, sprong uit mijn legersteed, trok de degen, en stelde mij in 

positie. Ik riep wie daar was, so seide Gosse Heeringa' ik bent, en ben 

gekomen, om te seggen, dat de Substituut met sijn dienaars aan U Va- 
ders huis zijn geweest om U te soeken, en daar niet vindende, hebben 
myn schoonmoeders huis ook besogt, waarop ik seide, dan is ’t tijd, 

dat ik aanstonds vertrek. Hij antwoorde van neen, maar ik soude blij- 
ven, en s’anderen daags avonds als het donker begon te worden, so 

sou hij met paard en sjees op de oude dijk komen en brengen mij een 

stuk weegs in Groningerland. Dit dogte mij goed te zijn, heb mij in de 

rook hooij niet veilig geagt, maar doe Gosse Heeringa weg was, bege- 
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En _ OO 

ven (naar) een stuk (boek)weit, om mijn nagt rust in te nemen en daar ( 
| in neder gelegt. Dewijl het die gehele nagt sterk regende, moest ik | 

evenwel op de natte grond mijn nagt rust nemen, ja ik wierd van onde- 
| ren en boven doornat nogtans heb ik dien nagt seer wel gerust en fast 

gaan geslapen, ja veel beter, als dikwijls op mijn bed. Bijsitter had aan mij 

 Sus- s’avonds zijn zottekap gegeven, die had ik op, mijn slaapmuts was doe 
voor- ter tijd mijn bed, deken en kussens, want daar lag ik met de elleboog 
riters op om nog enigsins het door placken te beletten, en overdag was ’t 
j dik- mijn kussen. In dese omstandigheit van tijd was ik nog seer wel ge- 

veder | moedigt en getroost. Den 4 dito regende het nog sterk. Ik bleef nog al 
et ZO in mijn oude leger liggen. Die morgen tusschien seven en agt uiren 

bloot kwam Bijsitter gaan om het stuk (boek)weit bremmen de (:want hij 
. Dit had daags te voren aan mij gesegt, dat hij s'morgens bij mij soude ko- 
ve en men en om mij te vinden, sou hij bremmen?:) so ben (ik) te voorschyn 

m en gekomen. Hij gaf aan mij een paar schone hosen, twee à drie stukken 
Oege ) eten, een brief!’ met tabak (:maar het brief regende doornat, en brak 
stont haast aan stukken so dat de tabak daar uitviel, en daar geen dienst van 
f uur had:) en een brave bobbel': vol genever, dese kwam mij seer wel te pas, 
rs en | en gelijk ik gesegt heb, was ik geheel doornat, en bina verkleumt. Ik 

Is na kuste mijn aangekomen vriend eens, ja tweemaal ter degen, tot dat ik 
welk | er gevoel van kreeg, sprak ook tegens Bijsitter of hij niet konde besor- 

ke ik | gen, dat ik de koffe’? van Servaes Jans’ kreeg, om daar mede na Oos- 
‚om ten toe te varen. Hij beloofde mij, daarna te sullen sien. s’Namiddags 
kon- is hij weder bij mij gekomen, en heeft gesegt, dat Servaes Jans het niet 

n om | durfde te doen. En Gosse Heeringa liet mij s'avonds om agt uir door 
p bij | de Jonge Anne Cornelis weten, dat hij mij niet weg durfde brengen, 

best gelijk hij belooft had, omdat bij alle boere huisen wagten souden wor- 

" toe- | den gestelt (:waardoor ik seer toornig en te onvreede wierde, én mijn 

dijk, tonge van vloeken niet kon bedwingen, dit kan evenwel niet helpen. Ik 

sitter had te voren wel ondervonden, als ijmant in weelde en voorspoed is, 
mant dan heeft hij veel sogenaamde vrienden, maar komt hij in verdruk- 

nij in king, en tegenspoed, dan zijn sij niet te vinden, ja men mag God dan- 

ì ben ken, dat sij niet in Vianden verkeren. Dit wierd ik op dit tijdperk 
J Va- wederom gewaar:) Dus aan land staande, en sulk een leven van ellende | 

bben moe zijnde, heb tusschen negen en tien uir s'avonds mijn oude leger 
tijd, van ellende verlaten bijna niet wetende, welke weg in soude slaan, heb 

 blij- eindelijk geresolveert om door de Vlieterpen' te gaan na Ligtaard en 

, SO Sijmen Aukes te vragen, of die mij niet met de Sjees wilde wegbren- | 
j een gen. Heb mijn weg genomen na de Nieuwe Zeedijk en so agter de ha- | 

in de gen langs, totdat ik neffens de opreed van Rintie Jans'é na Blia'’ toe 

Dege- wäs, dese ben ik opgegaan tot aan de afgebrande plaats van Rintie 
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Jans. Heb daar een tijd lang vertoeft, omdat het voor mij te reisen nog 
te ligt was. Doe verbeelde (ik) mij, dat ik een ruiter bij Dijkslobbe'* sag 
staan. Als het nu donker was, heb (ík) mijn reis voortgeset over de 
Blier-Flap'® naar Oosterbeintum. Aan de andere kant van Oosterbein- 

tum is mij een jonge ontmoet, maar (ik) sprak hem niet toe. Al voort- 
gaande ben (ik) gekomen tot Rottum. Aldaar ben ik verdwaalt en 

meende na Ligtaard te gaan, mar kwam met veel moeite en lijden bij 
de hameij® van Dr. Hiddema plaats?! in de kunde”. Doe meende (ik) 

het pad bij Hiddema plaats langs te sullen vinden, maar mijn soeken 
was tevergeefs. Ik keerde terug na de weg. De weg een weinigje langs 
gaande, ben (ik) een opweg opgegaan om nogmaals een storm op Lig- 

taard te doen. Maar daar liep ik mij vast tegens de Holwerter vaart, ja 
ik verdwaalde geheel in de landen, dat ik werks genoeg hadde om de 

regte weg weder te vinden. Dit was de laatste storm en ik oordeelde dat 

ik daar niet moeste zijn, so dat ik daar van af sag. God weet, waar ik 
desen nagt heb gedoolt, en ’t was geen wonder, dat ik het pad niet 

konde vinden, want ik had het nooit bi dag gegangen. Ik laat staan, 
het bij nagt te vinden. Eindelijk ben (ik) bij ’t Smidshuis”® op de trek- 

weg gekomen. Doe was ik bedugt, hoe (ik) mijn reis soude nemen, 

door de Wouden of bij Dockum door, heb geoordeelt door de Wou- 
den gevaarlijker te zijn als bij Dockum door, om de veelvuldige tol- 

huisen, die ik moeste passeren en omdat mij de weg so goed niet be- 

kent was. Daarom het best te zijn na Dockum te gaan en te sien of ik 
met ijmant buiten de Woudpoort® konde krijgen, die mij met de Sjees 
weg bragt. Mij dogt ik souw wel een goed(e) vriend vinden, die mij om 

de stad bragt. Dus voortgaande ben (ik) gekomen bij ’t Dockumer tol- 
huis. Dit stond bij geluk open, sodat ik niet aanklopte om tol te beta- 
len. Eindelijk ben (ik) op de streek” bij Dockum gekomen aan het huis 

van Jacob Freerks2, die ik op klopte. Dese heeft mij aenstonds ingela- 

ten tusschen twee en drie uir s'morgens den 5 Julij. Aldaar een weinig 
tijds in sijn huis geweest hebbende, heeft Jacob Freerks geoordeelt, 

dat het best was om die dag te blijven in ’t huis van de Pelmolenaar 
Dirk Sickes”. Dit vastgesteld zijnde, is Jacob Freerks heen gegaan en 

heeft Dirk Sickes terstont opgeklopt, dewelke mij met veel beleeftheit 

in sijn huis ontfing en versogte, of ik niet te bed wilde gaan, het welk 
ik dede, hij gaf mij dan te drinken en was seer beweegt over mijn ver- 
trek. 

Den 5 Julij s'avonds om tien uir ben ik, Dirk Sickes en Jacob Freerks 
met de pols gegaan agter Oudzijl?® om na een praamke, leggende in de 

Ee waarmee wij de Oude Vaart” langs voeren na de Dockumer Meer® 

en stapten het Tolhuis* voorbij zijnde aan land en dwers over de lan- 
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den? na de Wou(d)dijk® toe. Sij hebben mij een eind de Wou(d)dijk 
langs geconvoijeert, alwaar wij sittende op de Dijk met een soopje ge- 
never afscheit hebben gedronken en aan mij toegewenscht, dat God 
mij mogt geleiden op mijn weg (:Aan deze twee personen bespeurde 
ik, dat sij geen sogenaamde goede vrienden waren, maar opregte, 

want sij hadden ’t niet alleen geweest in voorspoed, doe ik geen hulp 
en bijstand van noden had, maar bleven volstandig in mijn verdruk- 
king, doe ik van alle menselijke hulp en bijstand ten enemaal ontbloot 

was. Aan welke ik veel van mijn ontkominge heb te danken en sal dese 
weldaad altijd, so lang ik leve in erkentenis houden:) Heb mijn reis ge- 

nomen na de Nieuwe Zijl?*. Dien nagt was ’t so duister, dat ik somtijds 
met de degen moest voelen waar de dijk was en seer voorsigtig gaan 

om de hals in de dijkgaten niet te breken. Op de Collumer Zijl was een 

hek boven met spijkers beslagen. Dit was op slot, waardoor ik in ’t 
overklimmen in gevaar was om mijn broek te scheuren. Al voortgaan- 

de ben (ik) gekomen bij de Schalterdijken?, welke ik langs ging omdat 

hier de minste passagie langs is en bijna geen huisen bij staan. Nu oor- 
deelde ik, dat het grootste gevaar over was en heb mij goed tijd ge- 

daan, als ik moed was eens aangestoken en reis aan de kork getrok- 
ken, de buitenkant van de dijk langs marserende totdat ik op den 6 Ju- 

lij s'morgens tusschen drie en vier uiren op de Munneke Zijl arriveer- 
de. Vandaar ging ik al voort na de Kommerzijl. Dit end is niet lang, 

maar viel mij seer lastig, daar ik niet alleen heel moed was maar mijn 

beide voeten wilden mij bina niet langer dragen, waardoor ik genoot- 

saakt was bina op alle stekken die veelvuldig op de Dijk staan te sitten 
rusten. Dit sal niemant vreemd voorkomen, want ik had nu bina twee 

etmale met natte hosen en schoenen op ’t veld omgesleept en daar so 
een lang end op gelopen. Eindelijk kwam ik tusschen vier en vijf uiren 
op de Kommer Zijl. (Ik) heb mij daar een weinig vervrist met koffij en 

een soopje te drinken en vertoeft tot tien uire, vandaar na Grijpskerk 

alwaar ik te elf uir aan het huis van Jantie … aankwam met welke (ik) 

s'middags heb gegeten en s’namiddags thee (heb) gedronken. Jantie 
heeft een man bestelt, genaamt Harmen …, welke mij met twee paar- 

den voor de Sjees soude brengen na Termunter Zijl. Aan dese moest ik 
daarvoor betalen twaalf Cargls, en hem, so lang ik bij hem was, on- 
derhouden. Maar hij de paarden. Had te Grijpskerk niet gekomen, 
maar konde op de Kommer Zijl geen paard en Sjees bekomen. Te vijf 

uir na noen zijn wij van Grijpskerk gereden over de Kleine Schouw, 
omdat hier soveel reed en gang niet is, als over de Rohaan” (:Want 

men moet onderstellen, die vlugt, vreesagtig en bang is, Maar (ik) had 

vast besloten om mij tot den laatsten druppel bloede toe te defende- 
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ren, en liever te sterven, als mij over te geven, so vreesde ik voor ’t sit- 

ten op ’t Blokhuis:) en kwamen s’nagts te half twaalf uir te Appinge- 
dam aan. 

Den 7 Julij s'morgens te 9 uir reden wij na Termunter Zijl alwaar wij 
te half elf uir zijn aangekomen. Dewijl het water nog niet aan was, heb 
(ik) hier moeten vertoeven tot twee uir’s na de middags. Dese tijd 

heeft mij seer lang en bang gevallen, ja bina als ik doe bij Dirk Sickes 
was en wagte na de duisternis van de nagt. Wij gingen eindelijk in ’t 
schip en vaaren regt over na de Knok, alwaar wij te half drie uiren’s na 

de middags aan land stapten, (:De Knok is een gemeen huis leggende 

aan de Eems in Oost-Friesland alwaar in vorige tijden een Fort had ge- 
legen, maar nu niet meer te sien, leggende drie uir gaans ten Noorden 

van Emden:) hier heb ik met de Schipper een soopje gedronken, en ik 
was seer verheugt, dat ik mij in Oost-Friesland bevond. Nu moest (ik) 

weder mijn beide voeten aanspreken. Te drie uir ging ik van hier, en 

arriveerde in een Dorp Baarle’ genaamt, hebbe hier in de Herberg wat 

gerust, en mij laten scheren van een Vrouwspersoon, omdat haar man 

niet te huis was. In dese Herberg sat een Boer Jan Oom genaamt, wo- 
nende omtrent een uir gaans van hier. Dit was een braaf oud man, hij 

onderrigte mij in wat Herberg ik te Emden best kon logeren en seide, 

dat daar veel Herbergen waren, die niet veel dagten. Hij versogte, als 

ik dat wederom daar kwam, hem niet voorbij te gaan, maar vooral te 
sien waar hij woonde. Naderhand te hier zijnde, ben (ik) van meer 

Boeren aan dese kant Emden vandaan hiertoe versogt. S'avonds om 

half agt uir ben (ik) gekomen te Emden in ’t Heren Logement bij Jan 
Bikje, zijnde een braaf Hospes, alwaar ik dien nagt bleef en de eerste 
maal van mijn leven onder een dekbed heb geslapen. Had door het 

gaan, blaren onder de voeten sodat s'avonds genootsaakt was haar 

met brandewijn te tracteren. Te Emden was veel gemor onder de Bor- 

gers over de behandeling van hare Overigheit. De Koning van Pruisen 

had een Heer gesonden, welke genaamd is Lins”, om de onenigheden 

tusschen de Magistraat en Burgerij weg te nemen, maar de Borgers 
vreesden, dat de Koning alles na sijn wille soude beschikken. Mijn 

Hospes verhaalde dat enige weken geleden een oproertje te Emden 

had geweest, en dat de Sindicus Altena, zijnde de vader van de gewe- 
sen griffier Altena, van het Stadshuis was afgesleept, op de straat ko- 

mende, de broek van ’t gat gescheurt en doe digt wat met rijsen en roe- 
den voor sijn blote Agterst gegeven”. 

Emden is een goede Stad, en op veel plaatsen digt bebóut en aan de 

landkant wel gefortificeert, maar na de oude Duitse methode“. 
Den 8 dito s’nademiddags te 2 uir, ben (ik) te voet gegaan langs de 
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t slt- Dollart door en voorbij enige Dorpen (:welkens namen ik alle niet kan 
nge- melden, omdat niemant bij mij was, die ik na de namen konde vra- 

… gen:) na Lier, leggende zes uir gaans van Emden, en ben s’avonds te 

T WIJ half negen uir daar aangekomen in den Witten Ros bij de wede van 
’ heb Philips Bode. De oude vrouw, haar twee sonen en dogter waren seer 

tijd geschikte lieden. Ik was na Lier gegangen, of ik daar geen Vrienden 
Ee konde opsoeken, maar ik wist niet in wat straat sij woonden en ook 
‚n t niet hoe haar naam was, sodat ik niet te regte konde komen. Lier is 
LS een groot Flek, leggende aan de Eems, alwaar veel reed® daar is, en 

ende berugt door de rederij van fijn linnen. Het land in Oost-Friesland, het 
d ge- welk tot nog toe ben door gegaan, behoeft in vrugten en weidland, 
rden voor ’t beste in Friesland niet te wijken, zijnde gelijk als ons buiten- 
en ik dijks land. Nu waren mij de voeten geheel open, en ik kon in een dag 
t (ik) twee drie bina niet gaan. 
Ren S'avonds doe ik te Emden gekomen was, heb (ik) aanstonds een brief 

3 wat aan mijn Schoonbroeder Sevensma gesonden, waarin gemeld wierd, 
man dat ik te Emden was, en dat ik versogte mij mijne kleeren en linnen te 

RO senden, want ik had niet meer, al ik aan had. 
l, hij Den 14 Julij s'avonds ontfing ik een pakje goed van Emden, met een 
eide, opschrift geschreven door mijn Suster Anna. Doe was ik tusschen 
>, als hoop en vrees, wat tijding hierin soude steken. Maar ag laasje. Ik 
ral te vond een brief geschreven door mijn Suster Anna sonder naam en da- 
meer tum, welke van desen inhoud was //De saken gaan heel slegt, een van 
De de Sonen van Pijter Wijbrens is gegeselt en gebrandmerkt en 7 jaren 
j Jan het land verboden, en Lammert van Brantgum heeft het selfde lot ge- 
erste hat, hoe het met de andere gaan sal, moet de tijd leren, maar dit meld 

r het ik, dat diegene die weg zijn, gelukkig zijn. Ik ben mijn raad ten ende, 
haar want daar kan niets gesonden worden, maar dat raad ik, gaat, soek U 

Bor- fortuin, al is het na Hamburg of op een andere veilige plaats, en ik 

HSEn verwagte voor eerst ook geen letters. Ik bevele U in de bescherming 
eden van God Almagtig// Dese brief gelesen, en wel tienmaal herlesen heb- 
REEN bende, verwekte in mij tweeërleij gemoedsgestalte, als vrees en toorn. 
Mijn Ik vreesde niet alleen voor mij selve, maar ook hoe ’t met mijn be- 
den staande Vrienden sou gaan, en overdagte met wat Volk sij te doen 
EW6- hadden. Dan wierd ik so toornig, en oplopende, niet alleen over de 

t ko- mishandeling mij aangedaan, maar ook aan dese onnosele menschen 

TOE- bedreven, dat mij de kop draaide, bijna niet wetende wat ik deed. En 
ik dank God, dat ik mijn verstand heb behouden. Met een woord, ik 

n de dagte hier veel meer swarigheit uit, als daar in stak. Het pakje nasien- | 
de, vond (ik) een hemd, twee paar moukes en in plaats van overhem- 

zs de den, allegaar buisdoeken van mijn Broeder Sevensma, waar uit ik de 
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vrees en alleratie kon afnemen. Somtijds kon (ik) het spotten niet la- 

ten en stelde mij voor in haar is geen hart, en sij menen dat mijn hart 
nu ook geheel weg sal zijn, daarom hebben sij in plaats van overhem- 
den buisdoeken gesonden om de tranen mee af te drogen, so duisend 

en leij gedagten klommen in mij op. Ik kon dien nagt niet slape, en 
s’anderen daags bina niet ete. De Oude Vrouw en haar kinderen 
vraagden mij, wat mij scheelde, en of ik geen goede tijding van huis 

had ontvangen, dat ik so melancolijk was. Ik antwoorde neen en las 

haar de brief voor, over welkers inhoud sij seer bedroeft waren. (Ik) 
had al een brief klaar aan mijn Vader, maar die scheurde ik op dese 

tijding aanstonds aan stukken. Ik had nu te hier geen blijvende plaats 
meer, en had voorgenomen, als ’t mij te Hamburg of Altona niet aan- 

stond, na Frankrijk of Moskovien te gaan om daar mijn fortuin te 

soeken. 
Den 19 Julij s'morgens was ik goetijdig opgestaan, want dese brief 
speelde mij gedurig in de gedagten, sodat ik resolveerde nog voor den 

eten te vertrecken. Ik nam mijn afscheit van de Oude Vrouw en haar 

kinderen welke seer beweegt waren over mijn vertrek, en versogten 

eens te mogen weten in wat Werelddeel ik mij soude bevinden, en hoe 

het mij ging. De Oude Vrouw gaf mij twee roggen(broden) en twee- 
bakken in de sak, en de jongste soon Jan Bode zijnde een student, sou 

mij op de regte weg brengen. Dese heeft mij wel een uir gaans gecon- 

voieert. Voor de middag te elf uir spande (ik) weder mijn voeten aan, 
en ging door Laage®, Nortmoer“, Ditenen®, tusschen Ditenen en 

Ape“ kwam een boer op de heide mij met een wagen van agteren in rij- 

den, die mij vroeg of ik mee wilde varen. Ik antwoorde van ja, en 

stapte op de wagen. Ik reed omtrent een uir gaans met dese man, en 
(wij) kwamen s’avonds te vijf uir op de Ape aan (:Ape leit in het Ol- 

denburgse ses uir gaans van hier:) Hier trof ik een ordentelijke Her- 

berg in vergelijking, dat se hier te lande sijn. S’avonds kwam hier een 
boer en seide, dat hij s’anderen daags van sins was een stuk weegs na 

Oldenburg te gaan, en dan konden wij met malkanderen reisen. Dit 
nam ik vlijtig aan, want hij was hier bekent, en had van dit jaar enige 

malen daar koejen gekoft, waarmee hij na Friesland had geweest, 

maar hij woonde voor aan in ’t Oldenburgse. Het land tussen hier en 

Ape is seer sandig, vol heide en boskasie. En ik ben verwondert, hoe 

het pad over de heide, en door het bos nog alleen gevonden heb. Het 

duirde somtijds wel een uir gaans anderhalf, dat er een mensch of huis 
te voorschijn kwam. 
Den 20 dito s'morgens te vijf uir ben ik met mijn reisgenoot gegaan 

door Landeren”, Manse®, Gijselhorst®, Blerchaus® tot Griste”. Hier 
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gingen wij in een voornaam Herberg, die beter na een varkenshok ge- 
leek, als een Herberg. Het was een ijdel ruim behalven in ’t voorend 
was ’t wat afgeschut, van waar sij ’t bier en genever &c weghaalden 
of dit haar pronkkamer of kelder is, wete (ik) niet, maar geloof van 
beiden:) Sij vuirden in de midden. Boven het vuir was een breed vier- 
kantig bord, so hoog van de grond, dat ik daar bina onder konde 
staan, het welk belette, dat de voncken niet tegen het dak aanvlogen, 
de rook vloog het gehele Paleis door en moest een gat soeken om uit te 
komen. De bedsteden waren in de twee hoeken van ’t Logement, tegen 
de sogenaamde binnekamer, met gordijnen behangen, dog door de 
rook bina swart. De koejen stonden met de halsen tusschen palen, en 
met de gatten na de muiren welke van rijs en leem gemaakt sijn. In ’t 
end van dit paleis waren twee schuifdeuren, waardoor sij met een wei- 
de hooij in reden en ’t hoog op de balken, overdekt met balkhout, 
borgen. Hier stond alles bij haar om, kisten en kasten, emmers en va- 
ten, ja alles wat tot hare huishouding van noden was. De muiren, stij- 
len en sparren waren seer glad en vraaij afgeset, want daar sat wel een 
duim dik roet op en aan. De varkens kwamen bij ’t vier te gnorren en 
morren, en de hoenders op de tafel bij de geneverromer. Met een 
woord men was daar bij Adam en Eve in ’t Paradijs. Ik vroeg aan de 
vrouw, of sij de Swijnen wel van ’t bed konden keren, waarop sij ant- 
woorde, dat sij daar somtijds al werk mee hadden. Dit kwam mij niet 
onwaarschijnlijk voor, dewijl gesien had, dat sij wel met de snuit in de 
stampot wilden, indien daar niet opgepast wierd. In dese Herberg sou- 
de men niet wat eten. De tafel wierd gedekt met een wit laken hetwelk 
beschildert was, of de kraijen het bescheten hadden, daarop twee tin- 
nen borden, welke bloncken als lood. Ons eten bestond in een stuk 
spek, gebraden in de pan, en daar een stuk brood toe. Ja alles was hier 
varkensagtig. Sulke Herbergen kwamen daarna ons dagelijks voor, 
sodat het geen nieuws meer was. Hier te Griste verliet ik mijn reisge- 
noot, want hij moes(t) een ander weg uit. Nu was ik nog drie uir gaans 
van Oldenburg, en dese dag al groot seven uir gaans gemarcheert. Ik 
ging dan weder voort op de Nieuwekroeg® door Mitjengeershaus® en 
kwam te vijf uir ’s na de middags te Oldenburg. Ik logeerde bij Wig- 
man Herbergier naast het Postcomptoir. De Hospes wierd van sijn 
meiden genaamt mijn Heer sodat hij een groot man was. Heb op mijn 
gehele reis geen minder slaapplaats gehat, so smerig en morsig was ’t. 
Hier bleef ik de postwagen afwagten. Het land tusschen Ape en Ol- 
denburg is nog als van Lier na Ape, en hier waren nog lang soveel hui- 
sen niet bij de weg langs, sodat ik mij somtijds alleen in de Werelt ver- 
beelde te zijn. Oldenburg is geen grote Stad, leggende op een seer slegt 
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oord, van alle kanten bina heide, hier hebbe de eerste molens gesien, 

die door ’t water gedreven werden. De Stadswerken zijn proper”, 

maar so veel in ’t om wandelen konde sien, na de oude Methode” ge- 

bouwt. 
Den 22 Julij s'morgens tusschen seven en agt uir kwam de Postwagen 

van Lier aan op welke enige menschen waren, onder anderen een Offi- 

cier, zijnde een Luitenant onder het Regement staande ter repartitie 
van de Provincie Utrecht, welke te Leeuwarden in garnisoen lag. Dese 

verhaalde dat het in Friesland weder tot een opstand was uitgeborsten, 
hoe het sig met de Gevangens te Leeuwarden had toegedragen en dat 
de vier voornaamste het waren ontsnapt, welkens namen hij alle vier 

noemde. Ik dit horende dagte bij mij selfs, ik heb mij bij de Postmees- 
ter s’daags te voren (:Op aanraden van de Hospes, want hij seide, als 

Gij U vandaag aan ’t Postcomptoir aangeeft, al is de postwagen vol, 

so moet hij U tog weg schikken:) al aangegeven, een Hollandsche 
koopman L. Hulshuis wonende te Amsterdam. Hier stak nu al wat 

swarigheit in, om niet bekent te worden, maar ik dagte in plaats van 

Hulshuys, moet het Heinsius zijn. Als mijn naam weder op een ander 

Plaats gevraagt wert, dan kan het een schrijffout zijn, of het kan man- 
queren aan de verandering van de taal. S’morgens te half negen uir 

zijn wij met de postwagen vertrocken na Bremen, alwaar wij s’avonds 

te ses uir aankwamen. De Officier was een Hamburger van geboorte 

en sijn Vader woonde daar, welke hij nu soude besoeken. Hij had on- 
derwegs tegens mij gesegt of wij geen compagnij souden maken op on- 

se reis, dan konden wij bij malkander logeren, hetwelk ik aanstonds 
aannam. Ik en mijn reisgenoot logeerden in de Koning van Pruisen, 

zijnde een goede Herberg. Wij aten s'avonds hier met ons beiden, en 

anderen daags aten wij met ons drien het middagmaal (:Want hier was 
nog een luitenant ter Zee gelogeert, die met de Hollanders had geva- 

ren, dese vertrok ook met ons tot Blanckeneer, hij had in geen negen 

jaar sijn Vrienden gesien, die sou hij nu besoeken, welke in ’t Hol- 
steinse woonden:) en droncken ijder over de maaltijd een half vlas 

wijn. Ik stond nu niet als een Bandijt, of hondsvot, neen, neen, het 

was nu een ander koorn als een rattekeutel, Het land tusschen Olden- 

burg tot digt aan Bremen is seer sandig, en bina niet anders als bergen 

en dalen, met heide en bomen bewassen. Hier en daar stond ook nog 

rogge, haver en boekweit, maar scheen geen rispen“ weerdig te zijn. 

Digt om de Stad is gemeen weidland, en lang so goet niet, als ik mij 
wel ingebeeld had. De Stad is vraaij gebouwt, so van huisen als Fes- 

tungswerken, maar na de Oude Mode. Hebbe hier gesien den groten 

Roeland” staande op de merkt met de kreupele daar bij leggende. 
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Den 23 dito ’s voor de middags te 11 uir gingen wij met ons drien uit 

ons logement na ’t posthuis, aldaar gekomen zijnde wierdt gevraagd, 
wat professen, waarvan her, waar na toe, en hoe de naam was. Ik ant- 
woorde een Koopman uit Holland, genaamt Heinsius na Hamburg. 

Doe sag dese Postmeester of Clercq van de Postmeester in een boek, 
alwaar de namen van ons in stonden (:Want de Schermeester, dat is 
een man, die altijd met de postwagen rijt, krijgt een notul met passa- 

giers (die) hij op de wagen heeft, en hoe genaamt, en geeft dese notul 

weder over aan het postcomptoir, daar hij arriveert, maar hier had ik 
geen kennis van:) of dit wel accordeerde, so vroeg hij ten twede maal. 

Ik antwoorde als te voren, so schudkopte hij, en teikende mijn aange- 
geven naam aan. Wij betaalden het postgeld, klommen op de wagen 

en reden te 12 uir s'middags van hier. Onderweegs verhaalde de Offi- 

cier van Leeuwarden aan de Luitenant ter Zee hoe de saken in Fries- 
land sig toedroegen met al sijn kleuren. Dat hij maar drie weken verlof 

had, omdat sij de boeren in Friesland niet vertrouwden, en voegde 
daarbij, het is een duivels Volk, sij late haar niet dwinge. S’nagts om 

elf uir kregen wij een schrikkelijk onweder van donder en blixum, als 
of Hemel en Aarde sou vergaan. Wij saten toen op twee wagens. Ik 

had twee Kooplieden uit Duitschland bij mij, en de twee Officieren sa- 
ten op de andere. Wij gingen op onse wagen neder leggen, en kropen 
met de kop onder bancken, om ons voor het sterke regenen te verber- 

gen, maar dit kon niet helpen. Wij regenden doornat. Eens meenden 
wij, dat de donder op ons neder viel, tussen de blixum slagen was ’t so 

doncker dat men geen hand voor de oogen konde sien. De Voerman 
soude ons eens onderste boven gejaagt hebben, en de Voerman van de 

andere wagen reed onder een tak van een boom door, welke de Offi- 

cier van Leeuwarden die op de bank sat regt voor de borst trof, waar- 

door hij een geluit van sig gaf, als of hij na de andere Werelt wilde ver- 
huisen. Maar naderhant bleek, dat hij so nog niet van sins was, en 

hadden met melkanderen nog veel plaisier op ons reis. Den gehelen 
nagt doorgereden hebbende, kwamen (we) eindelijk te Boxtehoe®, dit 

is een kleine Stad, gelegen in een seer lage valeie ten aansien van die 
hoge bergen, welke daar ten Westen bij leggen. De Stad is met poorten 
en wallen en (er) leit besetting in. Het land tusschen Bremen en Boxte- 

hoe is nog woester, en men siet er nog hoger bergen als tusschen Ol- 

denburg en Bremen. Te Boxtehoe kwamen wij alle op een wagen en re- 
den so na de oever van de Elf”. Van Boxtehoe tot aan de Elf is seer 

goed land, en daar stond goede (boek)weit, rogge en gerst. Van dese 
kant de(r) Elf voeren wij regt over met een klein schip na Blancken- 

aas®., Hier stond de postwagen op de oever klaar na ons te wagten, 
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met welke wij reden door Ottens®, Altena”? tot Hamburg, alwaar wij 
op den 24 Julij 1749 s’na middags om twee uir zijn aangekomen. Heb 
mijn afscheit genomen van de Hr Luitenant, en malkanderen voor 
goed geselschap bedankt. De Luitenant ter Zee hadden wij in ’t over- 
varen van de Elf aan een Everschip® geset, met welke hij na Gelukstad 
soude varen. Dit waren twee hupse lieden voornamentlijk de Luite- 
nant ter Zee. De twee Duitse Kooplieden, die met ons gekomen waren, 
en ik, gingen na een Herberg bij de Hoppemerk, alwaar de Wildeman 
uit hangt, dit was een goede Herberg, maar dier om geld. 

De Man en Vrouw (waren) goede lieden, mar het was mijn Heer en 

Madam, so dat sij om een soopje niet heel gauw opstonden. Hier was 

een Sweed gelogeert, genaamt Cros, te Stokholm geboren, welke als 

Chijruigijn in Franse dienst had geweest. Hij verhaalde, dat hij de be- 
legering van Bergen op Soom en Mastrigt had bijgewoont, en dat hij, 

nu enige weken geleden in garnisoen leggende te Blots“* met een Frans- 

man in duel had geweest, waarin hij de Fransman sodanig wonde, dat 

hij agter over storte. Hierop begaf hij hem op de vlugt, en sag niet 
eens, of de Fransman mors dood was dan of hij nog iets leefde. En 

daar dien hij weinig geld hat, hat hij sijn klederen, en ’t gene hij bij sig 

had moeten verkopen en verruilen, so dat hij met een kort rokje en een 
wijde broek aan, te Amsterdam arriveerde. Sijn vader had te Amster- 
dam een Koopman, met welke de selve handelde, daar ging hij na toe 
en openbaarde sijn saken, sodat hij doe enigsins geret werd, Van Am- 

sterdam is hij hier te water gearriveerd. S’avonds saten wij veel tijds 

bij malkanderen te roken en spraken van onse avontuiren, hoe wij ’t al 
gehat hadden. Hij was een goed jongman, maar het scheen mij toe, als 

hij geld had, dat hij dan sijn Viand bij sig hadde en daarom gebruikte 
sijn vader die voorsigtigheit, om hem geen geld te senden, maar aan 
een koopman die hier woonde, welke mijnen vriend, bij de duim hein- 

des, en hem niet al te vaak zijn beurs spekte, waarover hij dikwijls 
verdrietig was. Jacob Freerks had aan mij gesegt, doe ik nog aan ’t 

huis van Dirk Sickes op de Streek was, de Koopman Arjen Hendriks 
te Dockum een dogter had, welke te Altena getrouwt was, en dat Ar- 

jen Hendriks ook te Altena waar, en hem dan konde opsoeken, en in- 

dien mij wat geld ontbrak, so soude daar wel bij te regte konnen ko- 
men. 

Den 29 Julij ben (ik) na Altena gegaan om de Koopman Arjen Hen- 

dricks op te soeken. Heb dit niet eerder gedaan, om dat mijn linnen 

eerst moeste gewasschen worden. Enigen tijd in Altona omgelopen 
hebbende, kreeg ik dorst, en ging in een kroeg om een glas bier te drin- 
cken, alwaar ik kennis kreeg, dat Arjen Hendriks dogter getrouwt was 
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aan een Koopman Jacob Lenning genaamt, en dat die woonde op de 
hoek van de kluitensteeg, maar dewijl het al avond was, heb ik geoor- 
deelt hem op een andere dag te besoeken. 
Den 31 julij s'morgens om half agt uir ben gegaan na ’t huis van de 
Koopman Jacob Lenning, en aldaar de Koopman Arjen Hendricks 
met sijn vrouw gevonden, welke raar opsagen, hoe ik hier kwam. (Ik) 
heb de reden van mijn komst aan haar verhaalt, en meteen versogt, als 
ik wat geld van noden had of ik dat hier konde trecken. Als mijn Va- 
der dat eerst in Friesland aan de Koopman Arjen Hendricks betaalde, 
so hebben sij dit aangenomen. Doe ik van de Koopman Arjen Hen- 
driks af kwam, heb (ik) op Straat te Altona ontmoet Claas Cornelis, 
Sicke Pijters en Jacob Sijbes. So sijn wij seer verheugt geweest, dat wij 
na soveel omsukkelen en lijden elkanderen in gesontheit wederom ont- 
moeteden (:Sij hadden eerst haar reis genomen na de Soutkampen en 
vandaar met een Schip na Amsterdam, hier kwam Sicke Pijters broe- 
der bij haar, en sij dat sij aanstonds moesten vertrecken na Hamburg, 
so zijn sij met een schip gevaren na de Weser, en vandaar te voet te 
Hamburg gekomen:) Hier wierde uit besloten, dat dit wel niet goeds 
soude beduiden. Dese Vrienden spraken tegen mij om een kamer te 
huren, so konden wij alle vier bij malkanderen wonen. Dit, om de 
minste kosten, en om het geselschap heeft mij goed toegeschenen. 
Den Isten Augustij hebben mijn drie landslieden mij in mijn logement 
te Hamburg besogt (:Sij waren te huis in een Slaapstee op de Ham- 
burgse berg:) en hebben gesegt dat sij geen kamer konden huiren als 
voor veel geld, want wij moeste een kamer hebben, die digt bij de 

merk was, om onse ingebeelde grote koperschap in granen en kaas met 
kragt voort te setten. Sij oordeelden evenwel, dat men bij malkande- 
ren moesten zijn, en recommandeerden een Herberg de Swaan te Ot- 
tens, een dorp aan Altona gelegen, aldaar konde men ’t goed hebben. 
Wij hadden bij onse eerste samenkomst daar geweest om een soopje, 
en een vrij woord te spreken aangaande onse avonturen, en sij hadden 
hier enige dagen in ’t eerst ook in quartier geweest. 
Den 2 Aug: heb (ik) mijn oud logement bij de Hoppemarkt te Ham- 
burg verlaten, en mijn nieuw quartier te Ottens met mijn drie goede 
vrienden betrocken. Ik had een bed alleen en een vrije bovenkamer al- 

waar wij met ons Vieren aten en droncken. Wij hadden de eerste dag, 
twee à drie veel plaisier, en spraken van grote dingen, so wegens onse 
gewaande koopmanschap (:want na haar seggen hadden sij al twee à 
drie duisent pond kaas, en vier à ses hondert Cargl van huis ontboden, 
waarmede wij veel souden winnen:) als mede wat wij nog door onse 
dapperheit souden worden. Mar het bleek dat het uitkwam als met 
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dien gekken Coster, die in de Kerk wandelde, en bij hem selfs seide, 
wat nog van hem soudet worden. Yder van haar die geld had, gaf geld 
als er iets moest zijn. Jacob Sijbes was kok, en de twee anderen deden 
meest boodschappen, sodat ik doe weder een Heer geleek. Maar ik 
vroeg aan haar, hoe sij dat hadden met het uitgeven van ’t geld, en of 
sij geen effen staat hielden. So seide Sicke Pijters, dat wij eerst het ha- 
re souden verteren en dan het mijne. Doe begreep ik waarom sij mij so 
geern bij haar wilden hebben, en indien ik het mijne kwijt was, dat ik 
meer aan land stond als sij. Sij kregen geen kaas, nog geld en gok geen 
Schrijven van huis, of sij het souden ontfangen. Claas en Sicke had- 
den geen penning meer in de beurs, en Jacob had sijn gouden knopen 
al verset. Dit bittje geld was ook gauw door de handen. Doe wierd het 
mijn beurt, en als er iets van noden was, moest ik alles als een huisva- 
der geven. Dit leven verdriet mij, en Jacob Sijbes, en seiden, dat dit so 
niet langer konde gaan, en dat ik ook so niet langer wilde, daarom het 
beste zijn te scheiden en dat elk sijn fortuin sogt. De swager van Arjen 
Hendriks had mij een logement aan de hand gegeven bij de weduwe 
Draijer in de Elfstraat te Altona, hetwelk goede soude zijn. Dit heb ik 

aan mijn drie landslieden en mede Avonturiers bekent gemaakt, dat ik 
daar soude hene gaan. 

Den 7 Aug: s'namiddags ben (ik) na de Koopman Arjen Hendriks ge- 

gaan, welke aan mij seide, dat hij versogt was op een kopje thee in een 
somerhuis bij een Koopman van der Smissen, zijnde de Swager van 
Arjen Henriks schoonsoon en hij versogte of ik mee wilde. So zijn Wij 
daar na toe gegaan, maar doe Wij daar ongeveer een uir geweest had- 
den, kwam er een man, en versogte, dat Arjen Hendriks te huis quam, 
dat er een landsman was, die hem versogte te spreken. Een weinig tijds 
daarna is Arjen Hendriks terug gekomen, kloppende aan de glasen 
van het Somerhuis, alwaar wij in saten, bij sig hebbende Jacob 
Freerks van de Streek bij Dockum. Ben terstont uit het Somerhuis na 
buiten gegaan, seer verwondert en tegelijk verheugt, dat Jacob hier 
kwam. Heb aanstonds mijn afscheit genomen van mijn Tractator en 
de overige Vrienden, en ben met Jacob Freerks na ons logement te Ot- 
tens toe gegaan. Jacob Freerks seide, dat hij alleen gekomen was om 
mij op te soeken, en te sien hoe ik voer. Hier bespeurde ik de Vaderlij- 
ke Sorge mijwaarts uit, dewijl mijn Vader hem hier toe gesonden hat. 
Jacob groete mij van mijn Vader, Broeders en Susters, dat sij alle nog 
gesont waren, dat de Secretaris bij provisie was verkogt, en dat het wel 

door soude gaan. Waarover ik seer verheugt was, en dat mijn Vader 
nu eens soude verlost worden van die Schelmen, waarmede hij al vier 
jaren had geworstelt. Hij seide verders, dat de saken in ons land een 
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geheel andere keer kregen, en dat nij sijn gedagten het niet langer als 
een jaar soude aanhouden, of Wij souden wel weder in de Provincie 

mogen komen. Ja dat alle Gevangens over de rebellie gegrepen, plot- 
selijk van het Blokhuis waren ontslagen“. Dese en meer andere rede- 
nen verwekten aan ons geen kleine blijdschap. De Koopman Arjen 
Hendriks kwam ook aan ons quartier, om te vernemen, wat tijding de- 

se nieuwe Gast mede bragt. Dese tijding, dan over en weder gekant 
hebbende, wierd alles besloten met een goed glas wijn, om onse her- 

sens wat te versterken, want die hadden al vrij veel geleden, totdat wij 
alle wel sestig graden poolshoogte peilden. 

Den 9 dito ben ik en Jacob Freerks na Altona gegaan, aan het huis van 

de wede Draijers in de Elf Straat. Heb mij daar in de kost bestelt van 

vijf mark weeks, daar onder begrepen een vrije kamer, thee en koffij, 
maar als ik bier of wat anders wilde hebben, moest daar buiten beta- 

len. Jacob Freerks soude nu weder na huis vertrecken, so zijn Wij na 

Ottens gegaan aan ’t huis van Timmerman, om de postwagen af te 

wagten, daar heb ik, en Jacob Freerks met een glas wijn afscheit ge- 
droncken, en malkanderen des Heren segen toegewenst, sodat hij om 
half een uir s’namiddags is vertrokken. (Ik) ben doe na mijn oud Lo- 

gement gegaan, en heb aan Jacob Sijbes gesegt, of hij mij wilde helpen 

vervaren. Dit konde haast geschieden, want mijn gehele huisraad be- 
stond in twee peultjes linnen, in twee bonte doeken samengebonden, 

waarmee ik, en Jacob Sijbes gingen na ’t huis van de wede Draijers, 
sodat ik om twee uir na noen in mijn nieuw logement arriveerde. Claas 

Cornelis, Sicke Pijters en Jacob Sijbes bleven in ons oud logement te 
Ottens. 

Den 14 dito is bij mij gekomen Sicke Pijters, en seide, dat hij van een 
Schipper, die nu van Harlingen was hier gekomen, gehoort had, dat 

sij in onse Provincie alle dagen een nieuwe opstand verwagtende wa- 
ren en dat de Burgerij te Harlingen de militie met gewelt wilden mis- 

sen. Dit was geen onaangename tijding te horen en het speet ons, dat 
wij so verre af waren, en als sulx geschiede dat men dan niet tegen- 

woordig was. Dese tijding kwam ons seer waarschijnlijk voor, omdat 
wij ons altijd voorstelden, dat dit moest geschieden, en dat er niet dan 

haast een omkering op handen was. Hierdoor wierd Claas Cornelis te 
meer aangeport, om met Jacob Sijbes na Groningerlant te vertrecken, 

want hier was voor haar niets met arbeid te winnen, en haar geld bijna 
op. . 

Den 15 Augustus s’nademiddags kwamen Claas Cornelis en Jacob Sij- 

bes bij mij, om afscheit te nemen, want sij souden s’anderen daags 
morgens vroeg met een schip na Groningerlant vertrecken, so hebben 
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Wij malkanderen het beste toegewenscht en zijn gescheiden. Wij oor- 

deelden, dat wij malkanderen in ’t kort wel met veel plaisier in Fries- 

land souden on(t)moeten. Sicke is te Altona gebleven, wagtende na 
het goed dat sij van huis ontboden hadden of dat kwam. 
Den 21 Augustus kwam Sijcke Pijters bij mij en seide dat hij bij enige 

Schippers had geweest, die enige dagen uit Friesland, Groningerland 
en Holland gekomen waren, welke verhaalden, dat de misnoegtheit 
onder de Ingesetenen nog dagelijks toenam, dat te Zardam® een nieu- 

we opstand had geweest en dat de Boeren in ’t Oltamt alle dagen op de 
sprong stonden. Dit was een blijde tijding, en als wij van een nieuwe 

opstand in Groningen vast tijding kregen, door een brief van Claas 
Cornelis (:want wij hadden het met Claas Cornelis so gesloten dat hij 

met de eersten soude schrijven, hoe de saken daar stonden:) so beslo- 
ten wij op het spoedigst daar heen te gaan. 
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Oantekeningen 

1 Hjir bedoelt Lolke nei alle gedachten syn âldste suster Anna mei. 

2 Dit moat net letterlik nommen wurde. ‘Gijsselbrief’ sil wol in koartswilige oantsjutting 

wêze fan de brief fan syn suster Anna, dêr’t dy him yn oanriedt syn heil yn Hamburg te 

sykjen. Fan in besykjen ta gizeljen neffens de wet kin gjin sprake west hawwe. 

3 Leer, plak yn Eastfryslân. 

4 Lid fan it gritenijgerjocht, dat ûnder lieding fan de grytman it bestjoer en de rjochtspraak 

oer in gritenij útoefene. Foar in part sawat as tsjinwurdich in wethâlder. 

5 G.G. Heeringa, in rike boer en goekunde fan de famylje Hulshuis. 

6 Neffens de Tegenwoordige Staat van Friesland (deel IV s. 395) giet it hjir om keukens ‘die 

in afdakken buiten de Huizen en die door de Boeren in hunne stallen worden gemaakt ter 

plaatse daar des Winters weder Beesten gezet worden’, Foar sa’n pûskeuken hoegde min- 

der skoarstienjild betelle te wurden. 

7 Opper of noch gruttere heabult, 

8 De 34-jierrige soan fan G.G. Heeringa. 

9 Brommen: dêrmei sil wol núnderjen bedoeld wêze. 

10 In papieren pûd(sje). 

11 In yn tou bewuolle bûsfleske foar it meinimmen fan jenever. 

12 Koffe; de kustfarder fan de 18e en 19e ieu. 

13 It Quotisaasjeregister fan 1749 neamt him ‘Coopman wel in staat’. Troud is er wol, mar by 

syn ferstjerren wiene der gjin bern. Syn domisylje wie Holwert. 

14 In sammelnamme foar de doarpen Lichtaard, Reitsum, Ginnum en Jislum yn de gritenij 

Ferwerteradiel. 

15 It Quotisaasjeregister neamt him ‘een geringe boer die genoegsaem al sijn vee verloren 

heeft’. 

16 Neffens it Quotisaasjeregister in begoedige boer. 

17 Blije, in doarp yn Ferwerteradiel. 

18 In skerpe útbocht yn de âlde seedyk tusken Blije en Holwert, sa likernôch by de grins fan 

Ferwerteradiel en Westdongeradiel. 

19 Brêge by de útbuorren Fardebuorren yn Ferwerteradiel, oer de feart fan Blije nei de Dok- 

kumer Ie. 

20 Foarname tagongshikke nei states ensfh. 

21 Lolke Hulshuis is hjir wat dizenich. Nei alle gedachten bedoelt hy in buorkerij dy tabe- 

hearde oan de famylje Hiddema van Knijf (wy kenne de swierbesochte Horatius Hidde- 

ma van Knijf, grytman fan Ferwerteradiel, waans hûs yn 1748 yn’e brân stutsen waard). 

Yn dy kontreien besiet dizze famylje neffens de floreenkohieren lykwols ferskate pleat- 

sen. 
22 Min te sizzen wat Lolke Hulshuis hjirmei bedoelt. Yn elts gefal net de gongbere betsjutting 

fan ‘kunde’ of ‘conde’. It soe omkrite wêze kinne of neite. 

23 Smidshûs leit oan de Dokkumer Ie net fier fan Jannum. 

24 De súdlike poarte fan Dokkum. 

25 Alles oan huzen en bedriuwen westlik fan Dokkum bûten de grêften oan de Ie. 

26 Neffens it Quotisaasjeregister in ‘gemeen arbeider’. 

27 Stiet net yn it Quotisaasjeregister. 

28 In bocht yn de Dokkumer Ie sawat dêr’t de Alde feart der yn útkomt. 

29 It farwetter dat de Dokkumer Mar mei de Dokkumer Ie ferbûn. It stiet al op ’e kaart fan 

Dantumadiel yn ’e Atlas fan Schotanus, mar sûnder namme der by. Op ’e kaart fan de- 

selde gemeente yn de Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland fan W. Eekhoff wurdt dit 

farwetter de Oude Zijlsried neamd. 

125 

   

  



  

  

30 Eartiids in marke yn Dantumadiel súdwestlik fan Dokkum. De Wâldfeart, it farwetter fan 

Dokkum nei Rinsumageast rûn der trochhinne. 

31 Bedoeld is it Damwâldster tolhús oan de Damwâldster Trekfeart besuden Dokkum. 

32 By dy tocht moatte hja oer de Damwâldster Trekfeart en de Strobosser feart kommen wê- 

ze. Spitich dat Lolke Hulshuis net fertelt, hoe’t er dat dien hat. 

33 Neffens de Encyclopaedie van Friesland de dyk nêst de súdkant fan it Dokkumer Grutdjip 

fan Ter Luine nei Westerbuorren. Wie troch de oanlis fan de Dokkumer Nije Silen yn 

1729 gjin seekearing mear. 

34 Dokkumer Nije Silen. Boud fan 1725 oant 1729 nei in plan fan de Frjentsjerter professor 

Willem Loré. 

35 In stik fan de seedyk oan ’e súdkant fan de Lauwerssee. 

36 It is my net slagge dizze namme thús te bringen. Ik ha û.o. noch rieplachte de Kaart van de 

Provincie Groningen fan 1.A. Smit van der Vegt út 1837 en de Kaart of Landtafereel der 

Provincie Groningen en Ommelanden fan Theodorus Beckering. It giet hjir nei alle ge- 

dachten oer in lytse oerset by it Reiddjip, sa likernôch by Schouwersyl. Der is dêr ek in 

wetter dat de Schouwen hjit. 

37 Hjirmei wurdt Roode Haan bedoeld, in útbuorren yn de gemeente Leens. It leit oan ’e wei 

fan Saaksum nei Warfhuizen, dêr wêr’t dizze wei it Reiddjip krúst. Foarhinne wie dêr in 

oerset oer it Reiddjip. Sûnt it begjin fan dizze ieu is der in fêste brêge. 

38 Dy namme is min thús te bringen. Hy kin lykwols net oars bedoeld hawwe as it doarp Lar- 

relt, sawat 7 km. fan Knock oan de wei nei Emden. 

39 Syn wiere namme wie Lenz; hy hie de funksje fan ‘Kammerdirektor’. 

40 De meidieling fan Lolke Hulshuis strykt wol wat mei de feiten. Ek yn Emden is it ta in út- 

barsting kommen tsjin it pleatslik bestjoer. En krektlyk as yn Nederlân rjochte de ferwoe- 

denens har tsjin de ferpachting en hichte fan de belestingen en tsjin de wize fan bestjoer. 

Om my te beheinen ta de dingen, dêr’t Lolke Hulshuis op doelt: op 8 febrewaris 1749 be- 

stoarme in mannichte it stedshûs en easke dat de útstellen fan Kammerdirektor Lenz be- 

kendmakke wurde soene en útfierd. Lenz hie ntl. op 5 febrewaris yn Aurich mei in Ôffur- 

diging fan de magistratuer fan Emden praat. De magistraten fan Emden, dy’t op dy 8-ste 

febrewaris har blykber dêroer oan it berieden wiene, stjoerden twa fan harren nei de man- 

nichte om dy wat del te bêdzjen. Mar dat wie al te let. Ien fan harren waard by de treppen 

delsmiten, Syndicus Altena, soe út in rút bruid wurde. Mar de man wie te grou en koe der 

net troch; dat rêde him it libben. In pak op ’e hûd krige er al; en Lolke Hulshuis fertelt 

dêr in pear bisûnderheden oer fan it soarte dat yn de skiednisboeken ornaris net te finen 

is. Dit roerich trelit hat makke dat de kening fan Prusen lang om let de macht yn Emden 

folslein oan him loek. Sj. dr. O. Klopper: Geschichte Ostfrieslands, Osnabrück, 1856. 

41 Ik bin de Stichting Menno van Coehoorn tankber foar alle muoite dy’t hja dien hat om út 

te finen wat Lolke Hulshuis hjirmei bedoeld hawwe kin. Wel, mei de âld-Dútske methoa- 

de bedoelt er de âld-Nederlânske methoade. De festingwurken fan Emden binne sa om 

1610 hinne oanlein fan de Nederlanner J. Falkenberg en sûnt net mear folle feroare. It 

barde neffens de methoade, dêr't de Nederlanner Simon Stevin it faarskip fan hie. Dy be- 

wittenskippe man brocht de wiskunde yn de festingboukunde te pas. De yngeande fer- 

oaringen dy’t Menno van Coehoorn ynfierde, brochten de namme nij-Nederlânske me- 

thoade yn ’e swang. Sj. W.H. Schukken: De oude vestingwerken van Nederland. 

42 Ferkear, libbenens. 

43 Loga. 

44 Nortmoor. 

45 Detern. 

46 Apen. 

41 Lindern. 

48 Mansie. 

49 Giesselhorst. 

50 In doarp of in útbuorren fan dy namme, of ien dy’t der op liket, haw ik oan de route dy’t 
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Lolke Hulshuis op dy dei gien is, net fine kinnen. Ik tink dat er him wat fersind hat en 
Brokhausen bedoelt, in útbuorren tichte by Oldenburg, dêr't er de oare deis troch ‘ge- 
marcheerd’ is. 

$1 Gristede. Fan Apen oant Gristede is it sawat 21 km. Gjin almeugende distânsje, mar de wei 
wie ek net mear as in karrereed. 

S2 Neuenkrug. 

53 Metjendorf. 

54 Goed ûnderholden. 

55 Hjir sil it ald-Nederlânsk stelsel mei bedoeld wêze. 
56 Oogsten. 
57 It Rolandbyld dat op 'e merk foar it stedshús stiet en út 1404 datearret. Yn ferskate Noard- 

dútske stêden fynt men sokke Rolandbylden. Oer de oarsprong en betsjutting der fan 
binne mear as ien lêzing. 

58 Buxtehude. 

59 Elbe. 

60 Blankenese. 
61 Ottensen. 

62 Altona. 

63 Neffens it Nederlandsch Handelsmagazijn (Amsterdam, 1843): ‘Een plat, somwijlen ge- 
heel open vaartuig, waarvan men zich in Duitschland, vooral omstreeks de Elbe, tot klei- 
ne vervoeren, en tot de vischvangst bedient’. 

64 Net te sizzen hokker plak Lolke Hulshuis hjirmei bedoelt. It soe Blaton yn Henegouwen 
wêze kinne, mar ek Blotzheim yn de Elzas. 

65 (Vast)hield. Bedoeld is hjir: ûnder de kwint hold. 
66 Dy meidieling is, lyk as wy sjoen hawwe, net krekt. Allegearre binne hja feroardiele. Allin- 

ne Claes Alberts is sûnder straf frijlitten. 
67 Saandam. 
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