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WOORD WOORAF 
Bij de verschijning van het vierde deel van de RAKO-REEKS 

wil ik in het kort nog evén' naar voren. brengen wat in het voorwoord. 

der voorafgaande delen werd geschreven. 

: veel is er over Frieslands verleden gepubliceerd en 

ook het eigenlijke volksleven werd niët vergeten. “Uit Frieslands 

volksleven" van Waling Dijkstra bergt een schat van verhalen, deels 

“opgetekend uit de volksmond, deels berustende op authentieke gege 

vens. S,J. van der Holen schreef het “Fryske Sôgeboek“, waarin 

een prachtig overzicht wordt gegeven van het volksgeloof (en bijge 

loof) in de vorige eeuwen, 

In de RAKO-REEKS wordt een ander element uit het volks- 

leven naar voren gebracht. Hier wordt hoofdzakelijk geput uit de 

eriminele sententies en processtukken en daarnaast uit diverse an- 

dere bronnen, om de merkwaardige mersen en vreemde gebeurtenissen 

te beschrijven. 

Er wordt een beeld gegeven van het volksleven, er wordt 

een inzicht gegeven van datgene wat zieh vroeger heeft afgespeeld en 

dikwijls aan de zelfkant van het leven. Het gaat over mensen dic wer. 

kelijk geleefd hebben en toestanden die er geweest zijn. 

Het gaat er niet om sensatie te brengen, want daarvoor 

is ondanks de humor, waarmee zij wordt opgediend; de stof te ernstig 

en van te veel belang voor de kennis van het verleden. Niemand 

minder dan wijlen Dr.G.Â.Wumkes; bibliothecaris van Friesland, schreef 

in “de Vrije Fries" van 1915: 

uifanneer ik opde crime. gsententies van het Hof de aandacht 

ga vestigen, dan is daarvoor een zeer bepaalde reden, Het 

heeft mij namelijk getroffen, dat deze officieele stukken, 

geschiedbronnen van den eersten 

r ang ‚door oudore Friesche historici hoog werden aan 

geslagen en ijverig gebruikt, terwijl zij door jongere geschied 

8 schrijvers zijn verwaarloosd.” 

  

In de RAKO-REEKS brengen wij gegevens uit deze “vergeten” 

bron en doen dat in het licht van onze eeuw, waarin andere inzichten 

zich doen gelden dan er in de 19e eeuw waren. Bepaalde personen en 

toestanden worden aan de kaak gesteld waar vroeger niet of nauwe- 

lijks over werd geschreven. Want het was niet alleen de gewone man, 

de avonturier, de dronkenlap, dief of moordenaar die een rare kost 

ganers was, ook de rechters en vooraanstaande personen konden hier 

  
  

  

SS — 

soms voor doorgaan. We behoeven hier slechts te denken aan de 

straffen in tijden van geloofsvervolging en de straffen die voort 

vloeiden uit een bijgeloof, waar wij aan ontgroeid zijn. 

Daar de bronnen hier gebruikt, dikwijls een beter in. 

zicht in het verleden geven, dan de oppervlakkige geschiedenis die 

ons op de schoolbanken geleerd is, meen ik dat dit het belangrijkste 

is bij de uitgave van deze “rare kostgangers". 

Moeht u iets lezen dat u niet aangenaam is, bedenk 

dan, dat het gaat om de werkelijkheid, de harde realiteit van het 

leven. Het leven in een tijd die we niet vergeten mogen. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om een deel te wij- 

den aan de rare kostgangers in Dantumadeel en Kollumerland en een 

deel aan die in Dokkum en de Dongeradelen. Na de gegevens verza- 

meld te hebben bleek dit echter niet mogelijk te zijn. Er waren te 

veel gevallen die zich afspeelden, zowel in Dokkum als Dantumadeel 

of bv. in Dantumadeel en Kollumerland beide. Dit was oorzaak dat 

besloten werd Dokkum, de Dongeradelen, Dantumadeel en Kollumerland 

in één uitgave onder te brengen, maar,gezien de veelheid van het 

verzamolde materiaal, van deze uitgave twee delen te maken, het 

eerste deel gaande van 1480 = tot ong. 172) en het tweede deel van 

1720 — 1850. Dit laatste deel zal vermoedelijk over één of twee jaar 

verschijnen. 

Nog een enkel woord over de verschijning van deze uit- 

gave. Het is geen drukwerk en daar is een reden voor. Buiten de 

genoemde gemeenten is er practisch geen belangstelling voor en de 

oplage is uiterst klein (500 exempl.). Een gedrukt werk met een 

dergelijke kleine oplage zou minstens f.10, = per stuk gaan kosten 

en onverkoopbaar zijn Door deze vorm van uitgave zal iedere belang- 

stellende het tach in zijn of haar bezit kunnen Krijgen. 

Talloze malen werd mij op de vele avonden, waarop ik 

mijn voordracht “Rare kostgangers” hield, gevraagd: “kunt u deze din- 

gen ook beschrijven, dat zou beter zijn, want we vergeten het anders 

zo gauw.” Wel nu, na Achtkarspelen, Heerenveen en Haskerland; Op- 

sterland en Smallingerland, zijn ze er nu ook van Dokkum, Dantuma= 

deel, de Dongeradelen en Kollumerland en kunt u smullen van “het is 

echt gebeurd 3 

Met deze woorden wens ik u aangename uren toe met het 

vierde deel van de RAKO-REEKS. 

Hardegarijp, november 1961 le ee 5 

de db I  



  
  

EEN PRIOR OP NONNENROOF 

C USE ER NONNEN ONTVOERD NA AR DE 

OLIJF BERG 

In het jaar 1480 was Heer Engbert prior van “de Olijf - 

berg"(Veenklooster). Heer Engbert stond aan het hoofd van.dit mon- 

niken- en nonnenklooster. Blijkbaar waren er naar de smaak van Heer 

Engbert echter te weinig nonnen. 

Heer Engbert deed toen iets heel vreemds: hij ging op 

nonnenjacht. In het klooster Cusemer, ook wel “Kuise Maria” ge- 

naamd, onder Oldekerk in het Westerkwartier, werden bij nàëht vijf. non= 
nekes van het bed gelicht en overgebracht: naar het Veenklooster. 

De gevòlgen bleven niet uit, Heer Wernerus, proost 

van Cusemer, beklaagde zich bij de Dokkumer abt van het Bonifacius- 

klooster, Heer Jacobus, waaronder ook “de Olijfberg" resorteerde. 

De Abt ontbood Heer Engbert naar Dokkum te komen en de nonnen te- 

rug te brengen naar hun legerstede in Cusemer. Maar de prior deed 

precies alsof hij doof was en niet lezen kon, Nu werd Heer Engbert 

in de ban gedaan. 

Er werden twee scheidslieden benoemd, nl. Heer Dirck 
van Aernhem, kelner in het Dokkumer klooster en Heer deltke, hof = 

meester van het klooster Weerd te Morra. Beide geestelijken gingen 

naar Veenklooster om met de nonnenrover te onderhandelen, echter 

zonder enig succes. 

Nu van de zijde der geestelijkheid niets meer gedaan 

kon worden, wendde de Abt zich tot de Groninger burgemeester Evert 

Hubbeldingh en de kastelein van Oost-Broekmerland. (Kollumerland), 

om te bewerken dat de jealous wederom mochten comen daer se 

uijtgenomen of ontfoert weren.” 
„ 

Maar de prior dacht er niet aan zijn geroofde lieve- 

lingen terug te brengen. Ten einde raad riep de Abt de hulp in van 

burgemeesteren, raad en hoofdmannen van Croningen en verzocht hun 

dat zij: 

“den proost van Cuesmar onsen soen behulpelick ende vorde= 

lic willen wesen, om sijn roeff of jonekvrouwen weder te 

erigen want doch de provest van Cuesmar ende ook mede de 

provest van Veenclooster beide onder Juwe Verbande off 

‘rechte geseten sint." E
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De Abt gaf verlof aan de Cusemer proost met de nodige 
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en middelen de geroofde nonnen terug te nemen, waar zij zich ook 

mochten bevinden, hetzij “in ghewijt off onghewijt, in kercken ín 

clusen off in enigen steden” werden aangetroffen. 

‚ Van een terughalen van de nonnekes uit Veenklooster 

is echter niets bekend en het. blĳft dus de vraag of de nonnen in- 

derdaad naar Cusemer zijn terug gekeerd of voorlopig tot verder 

vermaak van Heer Engbert hebben gediend .….... 

Het was toen nog in een tijd dat de geestelijkheid 

het niet zo nauw nam met de goede zeden. Zelfs waren er pausen 

als Sergius III, Sixtus IV en Alexander VI, die zieh schromelijk 

misdroegen aangaande de goede zeden. Heer Engbert was dan ook 

geen uitzondering ! 

Uit: Mr.A.J.Andreae: “Oudheidk. plaatsbeschr. van de gemeente 

Kollumerland en Nieuw Kruisland II, blz. 22, 
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DOKKUMER WERD HET 
GEZICHT ONTNOMEN 

Wat Nanke uit Dokkum had uitgehaald blijkt niet. uit 

het eriminele sententieboek, Maar het Hof van Friesland had mede- 

lijden met hem ! Het wilde niet het strengste recht toepassen, 

ofschoon hij een flinke straf verdiend had. Maar de straf voor 

Nanke was volgens onze maatstaven toch onmenselijk en hatfd .…. 

Nanke werd nl. veroordeeld om op de “brolbrugge 

geleidet te werden" (de Brol in Leeuwarden), waar de beul hem 
de beide'ogen moest uitsteken, om hem het gezicht te benemen. 

Dat gebeurde in de zomer van 1517, het jaar dat 

Maarten Luther zijn stellingen spijkerde aan de Slotkerk te Witten- 

berg...» 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 11.7.1517. 
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BELEDIGING VAN DE 
REYNE JONCVROU MARIA” 

WILHELMUS TANCKES UIT ANJUM KREEG EEN ZWARE STRAF EN MOEST O.A, 

MET EEN. KAARS IN DE HAND VOOR EEN PROCESSIE LOPEN IN ZIJN WOON- 

PLAATS 

In de 16e eeuw werden door het Hof van Friesland 

onmenselijke straffen uitgesproken, Meer dan 400 doodvonnissen 

werden tussen 1516 en 1600 in Friesland voltrokken. De. meeste 

slachtoffers waren vooraf op een verschrikkelijke manier gepijnigd. 

Zij die niet tot de ter dood veroordeelden behoor - 

den kregen andere zware straffen toebedeeld, zoals het uitsteken 

van de ogen, afsnijden van de oren, het afhakken van lichaamsdelen 

enz. Te veel en te gruwelijk om op te noemen. Het is dan ook onmo- 

gelijk over alle personen uit noord-oostelijk Friesland te schrijven, 

die in deze periode op het schavot of elders hun straf ondergingen. 

et) . Enkele uitzonderingen willen we echter maken, niet 

omdat het hier om bepaalde persanen of bepaälde feiten zou gaan, 

maar om een indruk te geven voor welke misdaden en soms helemaat 

geen misdaden, iemand gemarteld of vermoord werd op last van de 

hoge heren..,...« 

Op 20 december 1525 stond Wilhelmus Tanckes uit 

Anjum terecht. In tegenstelling met Nanke van Dokkum, weten we wel 

wat Wilhelmus had uitgehaald. Hij had nl. iets gedaan dat tegenwoor- 

dig in Nederland. gewoonlijk niet strafbaar is, tenzij te ver wordt 

gegaan en gesproken moet worden van godslastering of belediging van 

een volksgroeps” Maar ook dan krijgt de verdachte een geldboete en 

geen gevangenisstraf. 

In 1525 echter waren de wetten wel wat anders. Toen 

regeerde nog de “alleen zaligmakende Moederkerk* en werd tegen elke 

“ketterij’ opgetreden met een felheid, waarvan we ons moeilijk een 

denkbeeld kunnen vormen. Iemand die twijfelde aan de kerk of. deze 

bewust de rug had toegekeerd, was overgegaan tot de ketters = liep 

gevaar zijn leven te verliezen op de brandstapel. Iemand die spotte 

met de vele heiligen en heilige attributen van de kerk werd vaak 

tot een afschuwelijke straf veroordeeld. 

Wilhelmus Tanckes schijnt de R‚K. eredienst niet meer   
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serieus genomen te hebben en zich spottend te hebben uitgelaten 
over de “Reyne joncvrou llaria en Moeder Godts. 

Nu is het niet zo dat een dergelijk feit bejubeld 
moet worden, al is men ook overtuigd protestant of atheïst, want 
ook dat is niet in de haak. Men dient de godsdienstige overtuigin- 

gen van anderen te respecteren al zijn deze dan in eigen ogen ver- 
keerd. Het was zeker niet netjes wat Wilhelmus gedaan Se RE 
gezien van het feit of hij wel of niet in de kerk en de gepredikte 
leer geloofde. 

Wilhelmus Tanckes was echter de dupe. Hij had de 

Moeder Gods beledigd en blasfemie 

gepleegd: 

“Alzoo den Hove van Vrieslandt genoech 

geblecken is en sqo wel bij zijn eigen 

confessie dat tegenswoordighe Wilhelmus 

tanckes de Reiĳne Joncvrou Haria ende 
Moeder godts schandeliĳjcke geblasphemeert 

heeft en 't welcke een saocke is die al- 

len anderen ten exempel nijet en behoort 

onge straft te blijven. T. Voorsch. Hoff 

u Rijpeije . daerop geleth hebbende van wegen 

Ko. Keij, Mailesteit) ons aldergenedich- 
{ sten heeren meer geneiĳcht tot barmhertich 
) heĳĳjt dan tot strengheiĳjt van justitie, 

Ne Condempneert hem dat hij bij den scherp- 

Ĳ richter mijt een mijter op zijn hooft hier 

voor den canselarijen upt schavot geleiĳt 

ende gebonden sall worden en daer blijven, 

staende en tijt van eenre uren mijt een 

schrift op zijn borst ende op zijn Rugge 

/Dese heeft geblasfemeert de Reyne Jonc- 

vrou:Maria/ ende daer na sal hij mijt een: 

iĳjser. door zijn tonghe gesteken werden. 

Ende voorts sal op sondagh naestcomen Int 

dorp Angium mijtten selven mijter en schrif 

ten en mijt eender wassen keersen In sijn 

handt voor den processien gaen ende daer 
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Tonekvrou 

Mary       

brl helmnus van nae voor onser lieve vrouwen de selve 

Can on rl en keerse offeren ende spreken eenen ave 

P N maria biddende om vergiffenisse en Int 
openbair wederroepen 't gene dat hij ge- 

sproken heeft en dat bij pene van vuijten 

lande gebannen te werden,"  
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Het hof ontving na enige tijd bericht dat Wilhelmus aan 

de hem opgelegde verplichtingen had voldaan .….. 

Arme Wilhelmus: ! “Hij zal het niet meer beleefd hebben 

dat in 1580 de bakens werden verzet en zijn overtuiging overwon. Toch 

is hij in protestantse ogen één der eerste martelaren voor “de Nije 

Lere“ in en Fríeslând gewens 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 20.12.1525. 
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STRAF VOOR 
DE POORT WACHTER 

bien. ‘ Twee jaar later was Severijn van Bergen poortwachter te 

Dokkum: Hij had opdracht 's avonds de poorten van de stad te slui- 

ten. om daardoor te beletten dat ongewenste elementen binnen konden 

komen. : En 

Maar op éen avond had Severijn wat te diep in het glaasje 

gekeken en vergeten de sleùtel in het slot om te draaien. Hiermee 

had hij heel Dokkum in gevaar gebracht were 

EEn Ì Een dergelijk misdrijf diende zwaar gestraft ze worden en 

Severijn werd veroordeeld om 

“voor de Casellarie Op het schavot geleidet te, werden, alwaer 

de scherprigter hem de twe voerste leden van. die. twe' voerste 

vingers van zijn regterhandt sal af houwen: nit verbodt. wêder 

binnen Dockum te comen en onder het vendel als krichsman te 

dieijnen, B ve
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Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 5,9.1527.   

  

VREEMDE STRAF VOOR 

VIER DOKKUMERS 
ZIJ WEIGERDEN VOOR DE KERK TE BETALEN EN MOESTEN TOEN BLOOTSHOOFDS, 

BLOOTSVOETS MET EEN BRANDENDE KAARS VAN VIER POND IN DE HAND DOOR 

DOKKUM LOPEN 

Wanneer tegenwoordig een kerk of toren moet worden 

gerestaureerd, is dit een zaak van het kerkgenootschap; waarvan 

kerk en. toren zijn. Er moet binnen het kerkgenootschap getracht 

worden aan de nodige middelen te komen en soms kan ook nog van 

diverse instanties een subsidie worden verkregen. 

Maar in 1545 was de Rooms-katholieke kerk een staats= 

kerk en dit wil zeggen, dat de overheid eigenlijk onder het gezag 

van de kerk stond. Meerdere malen werden regeringen van Land, stad 

of dorp door de kerk geprest maatregelen te nemen, die niet in het 

belang van het land, maar in het belang van de kerk warén. In vele 

landen is deze situatie nog zo. 

Nu moest in 1545 de St.Maartenstoren te Dokkum drin- 

gend worden gerepareerd. Inplaats daarvoor een extra-collecte te 

houden of de leden der kerk aan te schrijven om een bepaald bedrag; 

wensten de kerkmeesters dat de overheid hiertoe het werk zou doen, 

met: als gevolg dat olderman en gerecht van Dokkum met toestemming 

van het Hof van Friesland alle inwoners van Dokkum aansloeg voor 

een bedrag van 200 gulden in het belang van de reparatie aan de 

St.Maartenstoren. ‘ 

Het was geen klein bedrag en menige Dokkumer zal een 

zeer zwaar offer hebben moeten brengen door deze extra-belasting. 

Geen wonder dat deze maatregel op verzet stuitte en Tjaerdt timmer 

man, Frans van Franeker, Hendrik Kuper en Luitgen Reynerts, am- 

bachtslieden ter plaatse, er toe bracht een actie te voeren om niet 

té betalen. Verschillende ers werden door hen aangezet tot wei- 

gering. 

Na ontboden te zijn op het stadhuis, brachten zij geen 

verandering in hun houding en meenden, o.ì, terecht, dat zij niet 

verplicht waren hiervoor te betalen. Mogelijk hebben “ketterse 

gevoelens bij het viertal ook een rol gespeeld, 

Maar protesteren tegen en weigeren het bevel van de  
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sterkste macht in West-Europa op te volgen stond gelijk met zelf - 

moord. De vier Dokkumer vrijneidsstrijders werden dan ook opgehaald 

en voor het Hof van Friesland gedaagd; waar goede Roomse mannen 

over hun “ketterij" zouden oordelen..... En zij oordeelden £ 

att voorschr: hoff ap alles Rijpel. geleth ende geeonsie 

dereert hebbende desmen in dese behoorde de eonsideree- 

rer. dn den name ende van wegens Roomsch Keij Maj. Coninck 

van. Cermanien ende condenpneert den voors. gevangenen 

tsamen te comen voer 't gerechte van Dockum coldaelijeken 

daertoe vergadert zijnde / ende wetende Tyaerdt timmerman 

in zijnen Lynnen cleederen blootz hoofs onde bervoets en 

de anderen blootshoofts ende bervoets elek van hen vieren 

een barnende keerse van een pondt in de handt ende liggen 

op beijden knijen overluijt te seggen de woorden hiernae 

volgende / Wij bidden godt almachtich keij. maj. ende den 

olgerman burgamcesteren reght ende Raedt van Doekum om 

vergiffenissen van dat wij totten solven onbehoorlijoken en 

de onstuijmige woorden gesprooeken ende quade manieren ge- 

houden hebben als wij bij hen vermaend warden om te betae- 

len onse tax van den ommeslacht gemaeckt tor Reparatie 

van Sinte Maertenstoren / twelek ons hertelijcken lset 15   
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end willen ons wachten van gelijcken meer te doen …/ 

Ende alsdan tsamen alsoe mitte voersch, kaersse te gaen 

tot inder kercken van Sinte Marten ende dese keersse al 

dair laten voor ‘t wairde heylige Sacrement. Ende tsel… 

ve gedaen zynde bandt hen thoff te wetene de voers, 

tyaerdt der tyt van VI jaeren vuyten lande van vrieslandt 

ende den voers Luytgen reyners alias half wass van Collem 

denn tyt van V jaeren vuyten Stadt van Dockum/ ende Hen- 

driek Henriexz ende frans franssoen elx den tyt van een 

jaer binnen den selve stede, sonder by voers. Tyaerdt 

binnen de voers, VI jaren binnen den lande weder te 

moegen comen / off by luytgen voers. binnen den Stadt of 

van der binnen hueren tyt daer vuyt te moegen gaen/ by 

pene strengelycken aen huer 1yff gecorrigeert te worden, * 

Uit: Ciminele sententies Hof van Friesland, 7.8.1545. 
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PASTOOR VAN ROODKERK 

LEENDE EEN VROUW... 
HEER PIETER KREEG HIERVOOR BEN MAAND WATER/BIER EN BROOD EN EEUWIGE 

VERBANNING, MET HET DREIGEMENT BIJ EVENTUELE TERUGKEER IN EEN ZAK TE 

ì 
ZULLEN WORDEN GESTOPT De 

Dat in de kloosters allesbehalve netjes geleefd werd; 

is een bekend feit in de Friese geschiedenis. Dat de pastoors er 

pastoorskes op nahielden is ook helemaal geen geheim. Dat deze 

pastoorskes soms een aantal kinderen kregen was een logische gang van 

zaken waar niemand zich druk om maakte. De pastoor van Smalle Ee had 

zelfs dertien kinderen bij een pastoorske ! 

Erger werd het wanneer een pastoor zich bemoeide met 
een getrouwde vrouw. Dan pleegde deze man een strafbaar feit en dat 

moest gestraft worden. De pastoor van Roodkerk had zich in 1557
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aan iets dergelijks schuldig gemaakt, ofschoon de vrouw slechts 

“geleend: was om er mee te “converseren, 

Heer Pieter. moest echter een maand in de ge- 

vangenis doorbrengen en zijn menu was: de ene dag water en brood, 

dé andere dag bier en brood. Na deze maand mocht heeroom van Rood- 

kerk Friesland voor altijd verlaten. Zou hij het wagen nog eens te= 

rug te komen, dan was de zak van Zwarte Piet voor hem klasr. Dit 

betekende echter geen enkele reis Spanje, maar een enkele reis in 

het water van de gracht bij de kanselarij. ..... 

Ja, dit is geen opbedacht verhaal al lijkt het 

er een beetje op, het is echt gebeurd en staat in een crimineel 

sententieboek van het Hof van Friesland beschreven: 

HOp huyden is heer pieter priester onlanx to Roedekercke, 

dewelek in weerlicke clgdren bevonden ys gaende achter 

lande mit eender vrouwe die hy huren man ontleynt heeft 

ende mitter welcker te converseren, hem by den hove ys 

voertyden verboden ys yn vangenisse gestelt aldaer by 

den tyt van eender maent gehouden zal worden den eenen 

Dach te waeter ende broode ende den anderen Dach te bier 

ende broode ende de maent over gecomen zynde ys Hoff van 

advyze hem vuyt de lande te beveelen te gaene ende daer 

In nyet weder te comen by pene van in den sack gesteken 

te worden, er
wa
ah
ah
ag
gt
en
ge
an
be
n 

aad
 

id a
p d

ta
np
ge
tk
nt
at
pt
in
di
te
t 

na
t 

vig 
dj 

dd
ta

ds
ih

an
wd

de
e 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 25.6.15357. k 

TIETS TE PRONK OP EEN TON 

HET MEL KMEIS JE VAN DOKKUM MOEST WEL 

HA AR J UK TORSEN.. 

Tiets Sytsesdr. was heel ondeugend. Zij molk koeien. Maar 

het waren niet haar koeien, doch die van het “Convent binnen Doekum”. 

Bovendien verrichtte ze haar arbeid bij nacht. De melk ging niet naar 

het convent, maar naar Tietske's huis .…… 

We kunnen ons moeilijk indenken dat Tiets de melk verkocht, 
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hoogstens zal het voor eigen gebruik geweest zijn en maakte ze er 

misschien een pondje boter van. Het had niet veel te betekenen en 

daarom waren de heren van het Hof ook niet in stemming Tiets te ge 
selen, het land uit te bannen of de strop om te doen. 

De heren waren die dag = 25 oktober 1555 = zelfs 

niet ontbloot van humor, want we kunnen de straf niet anders dan 

met een humoristisch oog zien, ondanks dat Tietske geruime tijd het 

Juk met de emmers heeft moeten torsen. 

Haar straf was, dat ze eerst voor de kanselarij 

door de beul op het schavot werd gebracht en vastgebonden aan een 

staak. Een juk met twee emmers werd aan haar hals vast gebonden 

en zo mocht ze een 

half uur blijven 

staan. Vervolgens 

werd ze los gemaakt 

door mijnheer de 

Ka Zscherprechter en 

ND \ door Leeuwarden ge- 

leid (steeds met, 

PE en emmers) en 
, Caz ‘zo de podrt-uit- 

Bl deevracht, op rèís 

\ naar Doklkum. De 

“volgende dag = 

= donderdag 26 okto 
sber 1555 = kwam de 

scherprechter bij 

haar op bezoek 

(de arme man had 

  

[EE van Leeuwarden naar 

z Dokkum voor moeten 

maken) om haar op 

te halen en te 

brengen naar een 

brug binnen Dokkum. 

Daar stond een bier- 

ton klaar. Tiets 

werd op de ton ge 

hesen en de beul 

bond weer het juk 

met emmers aan haar 

vast. Zo moest zij 
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daar een uur blijven staan, tot groot vermaak van oud en jong in 

Dokkum. 

. Toen het uur om was, was de pret afgelopen, 

Tiets kon huiswaarts keren en de beul kon de terugreis naar, Leeuwar- 

den aanvaarden. Gezien dit heerschap zich liet rijden, heeft de reis 

van ‘deze bloedzuiger misschien meer gekost dan de arme Tiets aan 

melk bij elkaar gemolken had en de rekening kwam niet ten laste van 

Tiets of het convent, maar ten laste van “de landschappe van Fries- 

land". ‚ ‚ Ee : 

In elk geval zal Tiets zich er in het vervolg 

wel voor hebben gewacht de koeien van het Bonifaciusklooster te 

melken £ 

Uit: Crim, sententies Hof van Friesland, 25,10.1555. 

ENDE DENIED See 

Vier eeuwen geleden hield men er in Friesland 

manieren op na om een mens te straffen, of liever gezegd 

Niets was de wijze heren rechters te dol. Terecht- 

n-- zoals ook nog een drie eeuwen daarna = een 

zonderlinge 

te mishandelen. 

stellingen droegen toe 

openbaar karakter. 

Op 31 oktober 1860 werd voor de laatste maal in 

Nederland het schavot opgericht en een moordenaar aan de galg gehan- 

gen. Dat gebeurde op het Vrijthof te Maastricht ten aanschouwe van 

enkele duizenden “supporters”, 

Deze openbare terechtstellingen hadden tot doen, 

de merisen cen afschrikwekkend voorbeeld te geven en daardoor de mLs- 

daad te beperken. Zo kon men in vorige eeuwen vrijwel dagelijks getul- 

ge zijn van een afstraffing. Acht en veertig slagen met de karwats. 

(zowel voor mannen als vrouwen) over een blote rug waren vaak. te zier. 

Ook stond or minstens éénmaal per week in een 

stad wel iemand aan âe kaak of in het schandblok. In de 16e eeuw 

kwamen daar dan nog verschillende martelingen bij als het had lae: 

van een oog, het afsniden van een oor, het afhakken van gen he het 

‘viórendelen en dergelijke onmenselijke daden, steeds bedreven door eon 
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goed betaalde beul in naam van de ‘overheid. 

In de vonnissen leest men vaak van de wreedheid, 

De rechters konden zich blijkbaar goed vermaken met hzt’ denkbeeld 
een arme stakker — al was de man dan een dief of misdadiger — 
te pijnigen. 

Als een klein voorbeeld hiervan geven we hier de 
volledige tekst van de sententie betr, Sypt Taekes, een ingezetene 
van Kollum, die zich schuldig had gemaakt aan enkele gewelddaden: 

“Alzoe den hove van vrieslandt vuyt de proceduren ende 

reguesten gehouden voirden zelven hove tusschen den 

proc. generael clager ter eenre Ende Sypt Taeckesz. ge- 

vangen ende beclaechde ter andere zijden gebleecken is „ 

Dat de voorz, gevangene zeekere gewald In de grietenie 

van Colmerlant, feenclooster ende daeromtrent geperpe- 

tueert heeft, daerop die proc. generael verzocht heeft 

recht gedaen te worden. Soe heeft dat voorsz. Hoff op 

alles rijpelyek geleth ende geconsidereert hebbende in 

desen behoorde te considereren In den name ende van we- 

gen de conicks van Spaengien ende Creve van Hollant Zee- 

lant ende heere van Vrieslandt Den Voorsz. gevangen ge- 

condempneert heeft ende condempneert hem mits désen bij 

de scherprechter opt schavot geleĳĳt ende aldaer zeer 

strengelijck gegeeselt te worden datter tbloet nae volcht 

ende voorts van tschavot tot onser liever Vrouwenpoorte 

vuyt, Bant hem voorts ten eeuwige daegen vuyten lande 

van vrieslandt zonder daer weder Inne te coemen by ver- 

beurte van zyn 1yff die selve lande te ruiĳjmen binnen drie 

daechen sonder zyn passage te neemen deur de grietenije 

van Colmerlandt ende feenclooster by pene alsvoeren.? 
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Treffend is de zin “ zeer strengeliĳĳjck gegeeselt te 

worden datter tbloet nae volcht ende voorts van tschavot tot onser 

liever Vrouwenpoorte vuyt®. Met andere woorden: Sypt werd door de 

straten van Leeuwarden gejaagd, uitgejouwd door Jan Publiek ….. 

Zo wreed was toen de mens en het was toen zelfs een tijd van vrede... 

laar de heksen= en ketterjachten waren al in volle 

gang. Gelukkig zijn er in Friesland weinig sporen van heksenvervol=- 

gingen te- vinden en ook de geloofsvervolgingen waren mild, vergele- 

ken bij die in andere landen. Dit is een winstpunt voor het wrede 

Hof van Friesland ! 

Uit: Criminele: sententies Hof van Friesland, 21.2.1558. 
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NAAR DE GALEIEN 

HANTUMHUIZEN 

Het is algemeen bekend dat vroegere eeuwen mensen 

werden veroordeeld tot het onmenselijke verblijf op de galeien. Stren- 

ger straf was nauwelijks denkbaar dan deze slavenarbeid. Deze galeien 

voeren hoofdzakelijk in Zuid-Europa en wanneer men er over leest zijn 

het meest Fransen, Italianen, en enz. die. er mee kennis maak- 

ten. 

Toch zijn er ook Hollanders en Friezen tot de galeien 

veroordeeld, met alle gevolgen van dien: een wisse en zekere dood na 

een verschrikkelijk lijden. Men behoefde zelfs geen moord gepleegd te 

hebben om Kon deze slavenarbeid veroordeeld te worden. 

Dat ondervond Pieter Boùwes uit Hantumhuizen in 1558, 

Hij had zieh schuldig gemaakt aan bigamie en het klaar gespeeld met 

twee vrouwen getrouwd té zijn. Daarvoor kreeg hij enige jaren ge vange — 

nisstraf , maar wist uit te. breken en terug te aan naar één van zijn 

vrouwen. 5 

_ Niettemi.n moest hij zich schuil houden en toch aan de 

kost zien’ te komen en zo kwam hij in een niet achtenswaardig gezel- 

schap terecht, waarmee hij “huysen by daege bespiet by nachte openge- 

broecken ende duverse guden daervuyt gestoolen, wechgevoert ende du- 

verse diveryen gepleegt” had. 

De heren van het Hof warén tamelijk boos op Pieter en 

daar zij weinig menslievend waren werd het volgende vonnis uitgespro- 

ken: 

“den voorn. gevangene heeft gecondempneert ende cendempneert 

hem myts desen ten eeuwigen dachen op de galiĳje zonder weder 

in Vrieslant te moegen comen by verbeurt van zyn lyff. Aldus 

gesprooeken te Leeuwarden inder canselarijen den 26 septemb. 

anno 1558, s
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Pieter Bouwes zal zijn lijf wel tussen de roeiriemen 

verbeurd hebben en nimmer in staat geweest zijn naar zijn geliefden in 

Friesland terug te keren .…… 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 26.9.1558, 
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WAT ERGEUZEN PLUNDERDEN 
WEST — DONGERADEEL 

0 VER VAL oP TER NAARD, WIERUM E N 

HANTUMEHDUT ZEN 

De watergeuzen hebben we het beste leren kennen 

door de inneming van Den Briel op 1 april 1572, We hebben hen 
leren kennen uit de schoolboekjes als echte avontuurlijke zeeschui- 
mers, wreed maar dapper, ruw maar eerlijk eri bezield met een ijzeren 

wil om ons land te verlossen van de Spaanse tirarinie. Zij waren 

een soort nationale helden, die graag hun leven offerden voor re- 

formatie en vaderland. 

Zij waren niet meer onder de invloed van de “verder- 

felijke moederkerk, die zoveel. kwaad gesticht had en duizenden ge- 

marteld en omgebracht, omdat zij de ware godsdienst beleden. Zij 

handelden uit naam van de nieuwe godsdienst, vrij van roomse wreed. 

heden en laagheden. Zij gedroegen zich als ware christenen …….… 

Ja, zij dienden zich althans zo te gedragen, maar ……. 

3 Er zijn martelaren van Gorkum geweest en deze mar- 

telaren zijn een felle aanklacht tegen deze protestantse, gerefor 

meerde watergeuzen en het bloedbad van Gorkum alleen al bewijst dat 

deze ruwe maar vrome lieden geen haar beter waren dan de dienst 

knechten van de hertog van Alva. 

ontzagen niemand en de hoofdzaak was, dat 

aam hun eigen hachje dachten, dat hun veel 

en het vaderland. Zij hadden alles verspeeld; 

woord wraak lag hen op de 1äppen. 

Ook zij 

ze in de eerste plaats 

waren verbannen en het 

Dit alles is heei begrijpelijk, maar daardoor is het 

ook begriĳpelijk dat men deze heren niet met een aureool behoeft te 

omgeven, waarop zij geen aanspraak kunnen maken. Zij plunderden ook 

wat los en vast zat en vroegen dan eerst heus niet of de heer des 

huizes soms rooms of gereformeerd was. Het was de heren te doen 

om de “heb, wanneer zij op de deuren klopten van de boeren in het 

noorden van Friesland. Zo klopten zij in 1572 op de deuren in Wie- 

rum, Ternaard en Hantumhuizen, met alle consequenties van dien ……. 

Toen de vrijheidsstrijders vertrokken waren zal er 

menige boer geweest zijn die niet meer kon navertellen dat híj be- 

zoek van de mannen der reformatie gehad had en menige vrouw of  
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meisje zal. gezucht en gehuild hebben dat ze grote kans maakte over 

negen maanden van‘een jong geusje te ‘moeten bevallen,’ terwijl ze keek 

naar de platgebrande woning in het lege weiland ..... 

Maar alles goed en wel, deze mannen stonden aan 

de “goede kant“ in protestantse ogen en iedere protestant vindt dat 

heel gewoon. Doch het Hof van Friesland in die dagen vond dat ze 

aan de “verkeerde kant“ stonden en bestrafte alleen misdaden van de 

“verkeerde! kant ! 

De geuzen hebben hun best gedaan in Ternaard, Wie- 

rum en Hantumhuizen en ook in de andere dorpen van noordelijk Fries- 

land, ofschoon we daarvan niets weten. Heel toevallig werden een 

paar dappere geuzen gegrepen, toen de plundertocht door West-Dongera- 

deel gehouden werd en daardoor weten we dat ze toen in de genoemde 

drie dorpen zijn geweest, anders zouden we daar niet achter gekomen 

zijn. 

De heren stonden onder commando van Binnert Roorda 

„Pzeerover en geweldenaar onder de custen van dese landen“. Oene 

Gerrits was ook van de partij en had bij een huisman de deur open- 

gebroken en de familie geweld aangedaan. Hij werd aan de galg gehan- 

gen en geworgd. 

Hans van Velzen was eveneens van de troep, die 

ongeveer honderd dappere plunderaars telde. Hij brak mede de huizen 

open en ontvoerde zelfs de mensen. Ook de kerken in genoemde dorpen 

werden door hem en zijn kornuiten geplunderd. Voor deze moBdige Hans 

bleef niets anders over dan de galg op de Brol in Leeuwarden „……. 

De rest van de dappere kerels wist te ontkomen naar 

Ameland,om vandaaruit nieuwe plundertochten te ondernemen en daar- 

naast de algehele bevrijding van ons land voor te bereiden... 

SDE TIRANNIE VERDRIJVEN DIE MIJ MIJN HERT DOORWONDT . „… …* 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 22,10,1572 

EK 

  

  

  

DE WAALSE FURIE 

SEPTEMBER, 1572: SPAANS SCHRIK.BE= 

WIND” IN DOKKUM 

Noord-oostelijk Friesland werd meerdere malen door 

de oorlog getroffen. Reeds in da dagen van Bbònifacius was het er. 

niet veilig en ook in de Nôormannen-tijd werd er menigmaal’ op wre- 

de wijze gedemonstreerd hoe het beste oorlog gevoerd kon worden. 

Het zou te ver voeren alle strijd in dit deel van Friesland te, be- 

schrijven en daarom beperken we ons in dit boek tot de meest treu- 

rige: krijgsbedriĳjven die Dokkum en omgeving geteisterd hebben, 

  

In 1572 was de tachtigjarige oorlog al in volle 

gang. Friesland werd bestuurd door de “stiennen man“ Caspar de Ro- 

bles. De Spaanse stadhouder had in Dokkum een kleine bezetting ge- 

legerd, daar de geuzen huishielden op de eilanden en menigmaal 

trachtton aan de kust hun slag te slaan. Deze geuzen werden steeds 

brutaler en bezetten Sneek, Bolsward en Franeker, Het was te voor- 

zien dat ook een poging zou worden gedaan om Dokkum te veroveren. 

Over de gezindheid van Dokkums burgerij behoefden 

de geuzen zich geen zorgen te maken, want overal in de lande kreeg 

de partij vari Willem van Oranje meer en. meer aanhang. Vele rooms- 

katholieken schaarden zich achter Oranje, omdat zij, zieh niet konden 

verenigen met Alva's tiende pennìng, die’ als een zware last. Op de 

bevolking drukte. 

De geuzen werden gecommandeerd door de Heer van 

Nedermormter en Johannes, graaf van Schouwenburg, die in Franeker 

zijn hoofdkwartier had. Op de eilanden commandeerde Bonga. De 

Spanjaarden in Dokkum (twee vendels) stonden onder. commando van de 

Fries, kapitein Rienk van De kema . d , 

Onder het oog van deze kapitein wierven de geuzen 

soldaten in de Dongeradelen. Dit was niet naar de zin van Dekema, 

die uittrok en de geuzen ver joeg, volgens de'officiele berichten, 

Vermoedelijk zijn de geuzen daaf aan het plunderen geweest en waren 

Ket niet de mannen van Dekema die de boerderijen en dorpen plunder- 

den en platbranden, zoals wordt medegedeeld. Maar met dit alles. 

werd de stemming er niet beter op. 

Nu vertoefde op Ameland een zekere geuzenkapitein; 

Gijsbert, die met zijn zestig man er wel voor voelde om eens Över te 

steken naar Dokkum, Met kapitein van Scheltema werd hiertoe  
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overgegaan en Gijsbert landde in Oostmahorn. Vandaar'gingen de heren 

op mars naar Dokkum. Dat was op maandag 15 september 1572, 

De mannen van Dekema in Dokkum wachtten de geuzen 

niet af maar trokken hen tegemoet. Buiten de Aalsumer poort werd 

een stukje van de tachtigjarige oorlog uitgevochten, met als gevolg; 

dat de pausgezinden terug moesten om zieh binnen de muren van Dokkum 

veilig te stellen. 

Hun terugtocht was bijzonder naar de zin van een deel 

der Dokkumers die, met de geugen voor de Aalsumer poort, zo vrij waren 

zich tegen de vluchtelingen te keren. Een deel van Dekema's “leger” 

vluchtte naar Leeuwarden; een ander deel, dat niet meer kon ontko= 

men, klom in de zware toren van het klooster, hun geweren en munitie 

meenemende. Ook een deel van de Dokkumer- rooms-katholieken zocht 

een toevlucht in die toren, 

Op dinsdag 16 september 's morgens 8 uur kwamen de 

geuzen door de Aalsumer poort Dokkum binnen, luidde toegejuicht door 

de burgerij. Nu waren deze geuzen, zoals u reeds weet, geen brave 

broeders, Hun verblijf án ballingschap had hen tot harde kerels ge- 

maakt, die in wreedheid niet onder deden voor de knechten van Alva. 

Er zijn zelfs neutrale geschiede, die de Spaanse troepen huma- 

ner vinden dan de geuzen ! 

In elk geval werd op die ochtend direct een begin 

gemaakt de kerken te plunderen. De H.‚Hostie werd met heiligenbeelden, 

wijwatervaten en wijkwasten in optocht door Dokkum gedragen, bespuwd en 

bespot door de afvalligen; die toch nog niet zo lang geleden deze 

attributen ook als de heiligste symbolen hadden beschouwd. 

De huizen van de trouw gebleven katholieken werden 

geplunderd. Zij mochten echter in de stad blijven, maar kregen huis- 

arrest. Hij of zij, die een Spaanse soldaat of een katholiek verborg; 

werd bedreigd met de doodstraf. Drie of vier onderduikers wist men 

te vinden: zij werden in boeien geslagen en in de kerker geworpen. Tij- 

dens het transport naar de kerker bekogelden de lieve stadgenoten hen 

met stenen 

In de middaguren was dit bevrijdingsfeest ten einde 

en kon men zieh aan ernstiger zaken wijden en die betroffen in de 

eerste plaats de soldaten en roomsen die: tn de toren waren gevlucht. 

Zij werden gesommeerd zich over te geven, maar hét antwoord was, dat 

zij zich veilig voelden daar boven en tot de laatste man zouden vechten. 

Geen nood, er werd een kanon in stelling gebracht en 

de beschieting der toren nam cen aanvang. Maar de soldaten van Dekema 
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waren ook niet gek. Zij hingen aan de kwetsbare kant doeken en kle 

den uit de toren, waarin de projectielen van de geuzen moesten smo- 

ren ! 

Nu werd een monnik uit het klooster gehaald en 

die. moest naar boven om de overgave te sommeren. Hij keerde echter 

onverrichter zake terug. 

Toen werd opdracht gegeven hooi, stroo, pek, 

ranse boter, vet en alles wat maar branden en goed roken wilde aan 

te slepen en voor de toren ap te hopen. Deze brandstof werd in 

brand gestoken en door de rook hoopte men de bovenaardse bewoners 

tot overgave te dwingen. 

De hele nacht werd het vuur aangehouden, opdat 

de vluchtelingen geen last van de kou zouden krijgen. Soms was het 

vuur zo heet, dat de bindwerken, waaraan de klokken hingen, begon- 

nen te smelten, De belegerden hadden echter boven in de toren niet 

veel last en konden zieh gemakkelijk verplaatsen wanneer ergens te 

veel rook doordrong. 

De volgende dag besloot het geuzencommando dan 

ook de belegerden met rust te laten en de stad in staat van verdedi- 

ging te brengen, want een Spaanse aanval zou niet lang op zich laten 

wachten. Er waren zelfs boeren de stad binnengekomen die “gezich- 

ten’ hadden gezien en geruchten gehoord van branden in de stad en 

wapengekletter daarbuiten. Nu zag men in die tijd nogal veel ge- 

zichten en vaak door te diep in het glaasje,te hebben gekeken, maar 

de bijgelovige schare vreesde =— en nu terecht -— het ergste. 

De hele dag werd gezwoegd, gedraafd en geslaafd 

om de stad tot een sterke vesting uit te bouwen, maar gezien Keulen 
en Aken oak niet in één dag gebouwd zijn, kon Dokkum niet in één dag 

een onneembare vesting worden. R 

Angst maakte zich meester van de burgerij en deze 

werd afgewisseld door vreugde en hoop, want er kwamen berichten dat 

Johannes Buma en Sicke van Tjessens met soldaten op weg waren naar 

de stad om de geuzen te helpen. 

Inmiddels werden in Leeuwarden 500 soldaten en 

60 ruiters bewapend, die zich in de nacht van dinsdag op woensdag 

in de richting Dokkum begaven, om te voorkomen dat de geuzen verster- 

kingen zouden ontvangen en met de opdracht , indien mogelijk, Dokkum 

te heroveren. Deze troep kreeg volledige vrijheid van plunderen en 

moorden. Via de dijk van de Ee naderden ze onopgemerkt en onver- 

wachts stonden ze in de vroege morgen van woensdag 17 september 

voor de stad,  
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Alles in Dokkum werd te wapen geroepen, maar het 

grootste deel van de bevolking sliep nog en bovendien was het ge- 

schut bij de Woudpoort in stelling gebracht, zodat het geen dienst 

kon doen. Men had de vijand uit de Wouden verwacht en nu kwam hij 

van de westkant .,.. 

De eerste aanvallen van de Spanjgolen werden afge- 

slagen, maar deze trokken op de Hanspoort af, die verdedigd moest 

worden door Dongeradeelster boeren met dorsvlegels en hooivorken. 

Bij het zien van de vijand sloegen de boeren op de vlucht en door de 

Hanspoort konden de Spanjaarden binnenkomen 4 

Schrik en angst maakte zich van de bevolking 

meester toen overwachts de Waals=Spaanse soldaten in de stad ver- 

schenen. Hier en daar werd nog weerstand geboden, maar spoedig was 

de strijd ten einde. De meeste bewoners traêhtten te vluchtten of 

zieh te verstoppen. Weldra voegden de torenbewoners zich bij de 

soldaten. De roomsen deden een bosje stroo om de armen en ome 

helsden de “bevrijders® Voordat de hele stad bezet was kwamen er 

van de Kollumer kant nog 60 ruiters uit Groningen om de Spaanse 

macht te versterken. 

Nog geen twee uur later begonnen de bevrijders een 

terreur uit te oefenen, die:nog erger was dan die der geuzen van 

twee dagen geleden. De dollemannen ontzagen zelfs niet de huizen 

van hun katholieke vrienden. Ook deze werden geplunderd | 

Henricus Braa, medisch doctor, geboren 25, sept, 

1554 te Dokkum, die een ooggetuigeverslag van de gebeurtenissen op 

papier zette, waaraan wij ook deze gegevens ontlenen, schreef woorde- 

lijk (vertaald in tegenwoordig Nederlands): 

“Die niet uit de stad konden vluchten, beklommen de daken 

der huizén, om de woede der vijanden te ontgaan. Dit was 

ook ik genoodzaakt te doen; doeh door een brand án de 

buurt weldra van daar verdreven, vluchtte ík in het huis 
van een roomsgezind. burger, en verschool mij daar in een 

vat, totdat de razernij der soldaten begon te bekoelen, 

Overal zag men troepen van ongelukkige en weerloze men- 

sen in haast uit het bed gevlucht, door de straten zwor- 

ven, sommigen geheel naakt, anderen slechts in hun hemd. 

Vrouwen beweenden hare mannen: moeders hare jonggeborênen 

in de armen dragende, zoehten te ontkomen en smeekten, al 

handen wringende, onder een tranenvloed;, om lijfsbehoud. 

Ik ĳĳjs nog bij het herdenken van alles wat ik gezien heb, of 

van geloofwaardige mensen heb horen vertellen. O vreselijke 

woede," 
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“ Tegen de avond bedaarde te terreutr, doordäát Rooms- 

gezinde burgers, ontkomen naar Leeuwarden, de kolonel aldaar smeek 

ten bevel. te geven er mee op te houden Een ijlbode kwam naar de 

stad en het commando “fust werd terstond gegeven. 

Maar intussen waren al schuiten vol met kostbaar 

heden geladen en werden nog verder gevuld. Toen de soldaten daar 

mee gereed waren wilden ze hun vertrek wat luister bij zetten en 

daartoe werd buskruit in hammen en schenken en andere vette waren 

  

gestoken en vervolgens werden deze slagersproducten in enkele hui- 

zen geworpen, zodat hun afvaart opgeluisttrd werd door vele “feest 

vuren’. In korte tijd brandden ‘die avond twee honderd Dokkumer 

woningen af .... 

Een bezetting van 150 man, onder kapitein Monjoie, 

bleef achter .…… Niet ver van de stad verwijderd, aan de Ee zaten 

de geuzen verscholen, die zich er daags wel voor gewacht hadden 

hun 2ĳf te riskeren om togen een overmacht tc vechten om mogelijk: 

met de burgerij de Spanjaarden in het nauw te drijven. Zij wachtten 

rustig af en overvielen 's nachts de Spanjaarden met hun schepen. 

De geroofde goederen werden uit de schuiten geladen, maar niet te 

ruggebracht naar Dokkum. Met volle wagens ging het in de richting 

Franeker .….-e 

Hiermee was de strijd om Dokkum voorlopig gestreden. 

jaar de Waalse furie is nimmer vergeten, dank zij Henricus Bra | 

Uit: de Vrije Fries, 1855, pag. 131 = 152, 

Rt  



RO 

TZYAERDA VAN RINSUMAGEEST 

STAK EEN MAN NEER 
E N WER D vooOR V IJ F J A AR VERBANNEN 

EDELMAN CREEP WEL WAT TE SNEL NAAR ZIJN “ZIJDGEWEER*",IN DE HERBERG 

VAN JORRYT JANS. 

De naam Tjaarda of Tjarda is eeuwenlang met Rinsuma- 

geest verbonden geweest, Pas ìn de vorige eeuw werd de Tjaarda-stins 

afgebroken. De naam leeft nu nog voort in het bekende geslacht Tjarda 

van Starkenborgh Stachouwer. 

“Men kan in de historische beschrijvingen moeilijk aan de 

indruk ontkomen dat Rinsumageest trots geweest is op deze familie, 

die zonder twijfel voor het dorp veel betekend heeft en ook veel goed 

heeft gedaan bij het slechte wat er over elke adellijke familie in de 

regel kan worden verteld. 

‚ Toch zal de bevolking van Rinsumageest in het jaar 1593 

geschrokken zijn door wat de bewoner van het oude Tjaarda=slot deed. in 

de herberg van Jorryt Jans. Deze bewoner was toen Sytse Tzyaerda (zo- 

als de naam destijds geschreven werd), een zoon van Schelte Tjaarda en 

His Vineentsdr. van Hermana. Hij was gehuwd met Eelck Reiĳnersdr. van 

Frittema, uit welk huwelijk drie kinderen waren geboren: Marij, Anna 

Maria en Lammert Tjaarda van Starkenborgh. 

Sytze was op zondag 1 april 1595 ontboden bij de volmach- 

ten van Dantumadeel. Misschien dacht hij eerst dat het een aprilgrap 

was, toen de volmachten niet in de herberg aanwezig waren en ook op 

zieh lieten wachten. Het gevolg was dat de edelrran niet in de aller- 

beste stemming was 

Terwijl Sytze van Tzyaerda zijn tijd zat te doden achter 

een pot bier, kwam Wijger Andries Bleeckema de herberg binnen, die be- 

leefd vroeg of het hem toegestaan was bij de edelman plaats te nemen om 

mede “een canne bier te verteren". Sytze antwoordde kort maar krachtig: 

“neen JF 

Wijger, wel een beetje geschrokken, antwoordde heel be= 

leefd “zoe mogen wij in een ander camer gaan dat er roert nyemant.” 

De jonker werd boos, trok zijn "zijdgeweer*® en vroeg 

Bleeckema deze woorden nog eens te herhalen. Wijger antwoordde: 
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Pseijde joneker heb iek een woordt te veel geseiĳt ick bidde.'. Maar 

Sytze maakte zich bijzonder kwaad en sloeg met zijn “zijdgeweer” Wijger 

de hoed uit de hand, 

Op het gerucht kwam Taecke Aeskes aanlopen, die 

beide wilde kalmeren en tegelijk de hoed oprapen, die voor de voeten 

van de edelman lag, maar Tjaarda vond dit mooi genoeg. Hij greep 

zijn “zijdgeweer” en stak daarmede de niets vermoedende Taecke 

“een wonde in zijn slincker borst boven het speen waeraen 

dzelve Taecke cort daernae in de selve herberge was 

overleden, ® / 

  

Dit betekende moord en hoewel Tjaarda een edelman 

was, zouden de gevolgen niet uitblijven, Hij besloot er van door te 

gaan en buiten Friesland voorlopig maar vacantie te houden, Doch 

een edelman met grote bezittingen kan dit moeilijk lang volhouden 

en met kerstmis 1596 kwam Sytze van Tzyaerda terug in Rinsumageest. 

De Dantumadelers en Bleeckema waren de moord nog 

niet vergeten en het gevolg was dat de jonker werd gearresteerd. 

Op zaterdag 15 maart 1597 verscheen hij voor het Hof aan de Turfmarkt 

te Leeuwarden. 

De jonker verdedigde zich door te vertellen dat 

Bleeekema cen “onvreedsaem mensche van steecken breecken en vech- 

teniwas. Hij was bang geweest en had zich verdedigd. Taecke had 

hem bedreigd en was dronken geweest ss 

Was Sytse Tjaarda niet Sytse Tjaarda maar toeval- 

lig Sytse Pijters uit Rinsumageest geweest, dan had de beul een paar 

extra-centen kunnen verdienen om het hoofd van Sytse's romp te 

scheiden, maar gezien Sytse Tjaarda de edelman Tjaarda was, behoef - 

de beul zelfs niet te geselen, want het vonnis luidde: 

, 

“vBant den voors. Tzyaerda den tijt van vijff jaren vuyt 

het Landt van Vrieslandt te ruymen den tyt van veerthien 

dagen (dus niet ten derde dage zoals gewoonlijk) nae dato 
deses sonder geduyrende de voors. vijff jaren daerän 

5 weder te mogen comen op arbitraele correctie.” 

  

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 15.5,1597.      
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„HEIDENSE" OVERVAL OP 
WIERUM 

N A GR OT E VECHTPARTIJ WERD ‘DE TORE N 

EE N TOENVLOUCHTS OOR D 

Vele eeuwen lang hebben zwervers en bedelaars het 

land onveilig gemaakt Deze lieden opereerden in groepen en de- 

den dan overvallen op eenzame boerderijen en dorpen.- In het gunstig- 

ste geval trachtten zij met bedelen aan de kost te komen en hier en 

daar wat weg te nemen. Vele placcaten werden tegen deze lieden ge- 
richt, maar pas tijdens de Franse tijd, nu 150 jaar geleden, kreeg 

men dit “kwaad onder de knie, hoewel landlopers er bleven tot in 

onze eeuw. 

We moeten ons niet voorstellen dat deze bedelaars 

van vroeger van hetzelfde slag waren als die in deze eeuw nog langs 

de huizen kwamen en misschien hier en daar nog wel komen, Gewoonlijk 

werd in de 15e, 16e en 17e eeuw van “heydens”® gesproken en daarnaast 
ook van F“smouzen?, 

Algemeen is aangenomen dat men met deze “heydens“ 

zigeuners bedoelde, daar in de 15e en 16e eeuw herhaaldelijk gespro- 

ken wordt van “heydens en egyptenaars“, met welke laatste aanduiding 
zeker de zigeuners ‘werden omschreven. Het is m.i, echter te betwij- 

felen of de veroordeelde “heydens" in de 17e en 18e eeuw ooit met zi- 

geuners te maken hebben gehad, want herhaaldeliĳĳk is sprake van een 

veroordeelde met een doodgewone Nederlandse en zelfs Friese naam; 

waarvan wordt verteld van uit “christen® huize geboren te zijn, maar 

zich aangesloten hebbende bij de “heydens*, 

“Heydens" moet men lezen zoals het er staat. Het wa- 

ren lieden die niet in God en zijn geboden geloofden, dus atheïst wa- 

ren en daardoor vaak uit hun woonplaats verdreven werden en nergens 

meer terecht konden. Zij verkeerden in dezelfde positie als de joden 

(smouzen), die ook overal vervolgd werden, 5 

Bij deze groepen sloten zich ook de talloze “pauperst 

aan, zoals ontslagen soldaten die niet meer terug konden of wilden in 

de samenleving en mensen die door de armoede gedwongen waren huis en 

haard te verlaten om met bedelen in hun onderhoud te voorzien. Het 

waren allemaal uitgestotenen uit de maatschappij en uit deze groepe- 

ringen ontstonden in het laatst van de 18e eeuw heidedorpen als 

  

  

Te vee 

‘ waarbij de broodmessen A 1 EES 

  

Zwaagwesteinde, Harkema Opeinde, De Compagnie enz. 

Bij een overval van “heydens® op Wierum behoeven we 

dus niet aan zigeuners te denken en dat blijkt trouwens al uit de 

namen van drie lieden die gevangen werden genomen en die luister 

den naar de goede Nederlandse namen als Frans Bolma (geboren te 

Norden in Oost-Friesland), Jan van Crevenbroek en Andries van Culen- 
borgh. Men zou haast geneigd zijn te veronderstellen dat deze lie- 

den van goede huize waren en wellicht door de 80-jarige oorlog als 

ex-soldaten op het verkeerde, dus “heydense“ pad waren gebracht, 

Maar hoe men ook over het woord “heidenen” wil oor= 

delen, deze lieden waren niets meer of minder dan barbaren en wie 

de oorgaak is geweest, dat deze lieden barbaren werden, doet er 
ook minder toes 

De heren en hun echtgenoten of “bijzitten” die Wierum 

“overvielen” hadden sedert lange tijd de kost gewonnen met bedelen 

langs de huizen en het steien op eenzame boerderijen, zich daarbij 

vaak bevindende in NS 

staat van dronkenschap. 4 Ì 
B \) pe gr 

In de me 

herfst van 1594 kwamen 7 _\ 
ze naar Wierum om in j 

een herberg wat te 

drinken. In dezelfde 

kroeg zaten ook boeren ” / 
en boerenzonen uit de - 

omgeving en het kon 

niet anders of weldra 

waren de mannen in een 

woordenstrijd gewikkeld, 5 

strijd te beslissen. As 

Dirk lartens werd door \ 

een der heidenen in A } 
de borst gestoken en eh 

viel ter aarde. Bintie 

Binties kreeg een steek ) 

in de buik. De waard ii - 

werd doodgeslagen. De el 

huisman Jan Lieuwes Ee Lade Sk 
kreeg een steek ín de . 

ok De, heydens Zachlen het ne ole neden les >) 
ger op. 

opgehaald werden om DE 
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hij spoedig overleed. Door deze vechtpartij was heel Wierum ge 

alarmeerd en de vechtende heidenen werden uit de kroeg In de rich- 
ting van de kerk gedreven. Zich omsingeld wetende, wisten zij niets 
anders te doen dan in de toren te klimmen om op deze wijze hun huid 

zo duur mogeliĳk te verkopen. 

Enkele van deze “heydens“ hadden ook vuurwapens 

bij zich en begonnen op de menigte te schieten. Maar vuurwapens 

zonder een voorraad munitie zijn waardeloos en bovendien hou Je het 

in een toren niet lang uit, want de wind brengt geen voedsel mee. 

Blijkbaar verzoenden de Wierumers zich er dan ook 

mee rustig de wacht te betrekken aan de voet van de toren en de he- 

ren en dames “heydens” rustig te laten uithongeren. Deze tactiek 

heeft wel succes opgeleverd, want uiteindelijk moest het gezelschap 

terugkeren naar moeder aarde. Of dit vechtende gebeurd is of in 

alle rust vermeldt de sententie niet, maar in elk geval zijn 
/ 

slechts drie lieden gearresteerd geworden en konden de anderen blijk 

baar ontkomen, 

Bolma moest zijn heidense overval bekopen met ver- 

lies van de “kop”, Crevenbroeck werd gegeseld en gebrandmerkt. 

Culenborgh moest de executie van Bolma tkijwonen en werd daarna met 

Grevenbroeck voor “eeuwig® verbannen. Zo eindigde de overval der 

“heydens® op Wierum ! 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 26,10.1594, 
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MACHIEL SAKES TE VEEN — 
WOUDEN ZAG EEN LICHT. … 

Eeuwenlang heeft men geloofd in alle mogelijke 

volksvoorspellingen, als van Intje Jans van Oosterzee, Sake Wessels 

van Kooten etc. Deze laatste zag in de vorige eeuw een massa men- 

sen verdrinken in de Crote Wielen bij Leeuwarden. Vast geloofde men 

dat met een grote hardrideriĳj in 1885 het ongeluk zou gebeuren, Maar 

net ijs was sterk genoeg en niemand verdronk ... 

Sake Wessels is een fantast of leugenaar geweest. 

Intje Jans' voorspellingen zijn herhaaldelijk uitgekomen, want wat hij 

voorspelde had betrekking op een oorlog en oorlogen zijn er tussen 

1622 en-heden nogal eens geweest... 
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; Een soortgelijke fantast is Machiel Sakes geweest, die 

beweerde een licht en een engel te hebben gezien en met God Bespro- 

ken te hebben. Uit hetgeen Machiel later schreef is het duidelijk, 

dat het hele verhaal betrekking had op de geloofsstrijd van die da- 

gen en dat het hem een doorn in het oog was dat er doopsgezinden 

waren en anderen die van het ware geloof — toen niet meer de room- 

se, maar gereformeerde kerk — waren afgeweken. 

Vermoedelijk om de “af valligen® te bekeren zag Machiel 

het licht aan de hemel en fantaseerde hij er verder rustig op los. 

Nog zullen er lezerg Zijn die Machiel Sakes ernstig nemen en 

schrijver dezes het kwalijk nemen dat zijn wantrouwen in dergelijke za= 

ken zover gaat,dat Machiei Sakes uit Veenwouden een fantast genoemd 

wordt . 

Wanneer men echter in de historie duikt en meer bijge- 

loof dan geloof overal indruk ziet maken, kan het niet anders of 

men is wel gedwongen sceptisch te staan tegenover een Machiel Sa- 

kes of een Intje Jans en andere zieners, bezetenen, tovenaars en 

dergelijke lieden. 

Machiel Sakes beleefde zijn avontuur op donderdag 10 

september 1609, om 10 uur in de morgen. Hij zag een groot licht, 

een engel en hoorde de stem van God, waarna hij met stomheid werd 

geslagen. Hij schreef daarna een brief van de volgende inhoud (ver 

taald in hedendaags Nederlands): 

“Den lo Sept, 1609 is dit geschied, omtrent. 10 uren des 

daags. Ik zag een groot licht van de’ hemel, dit had in 

de ene hand een gloeiend zwaard, in de andere een roede 

en de stem zei tot mij: Ca tot mijn volk, dat mijn volk 

niet is en zeg tot hen dat zij hun leven beteren. Toen 

zei ik: Heere, daartoe ben ik te onbekwaam. — Omdat 

gij de stem uwes Gods ongehoorzaam zijt geweest, zult gij 

stom zijn en niet spreken kunnen tot de tijd, dat de Aller 

hoogste u wat geeft te spreken. En ge zult niet drinken 

dan water en niet eten dan een weinig brood, Deze let 

teren beduiden wats GF DAEHEIDHDSJDETEDG. 

Zeg dat een ieder tot zich zelven trede, hoe hij in op- 

rechte gerechtigheid wandelt. En nu gij niet vraom wan- 

delt voor mijn heerlijke Majesteit zal ik u kastijden met 

deze roede, opdat gìj te beter zoudt weten dat ik u toor 

nig ben; nu deze roede die hangt boven uw hoofd; daar 

hangen bloeddruppelen aan, die beginnen te druipen op de 

aarde . * 

En toen ik dat zag verschrikte ik in mijzelve, hoe ik lan- 

ger zag, hoe 't elder druipte; toen zei de stem tot mijs      
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verschrikt gij u van dat druipen ? Hoe die roede feller 

druipt, hoe die straffe u harder overkomen zal; nu; zee 

daarom uw gemeente niet alleen, maar ook diegenen die 

vaneen gescheurd zijn, o wee, o wee. ‘O wee mijn volk, dat 

mijn volk niet is. O wee, o wee, dat gij zo zat zijt en 

nammermeer hongert, o wee, o wee, o wee, o wee, onder u, 

dat er geen oprechte liefde is, dat moet God geklaagd 

zijns en nu allen die van God geschapen zijn, jong, oud; 

rijk, arm, laat u raden, opdat gij de eeuwige pijn ontgaat 5 

het jammert mij, die woont in de Troon der Genade, dat 

mijn volk alzo harde harten heeft; hunne harten zijn har 

der dan een diamantsteen, die met geen hamer gekerfd 

kan worden: daarom wandelt voor uwen God oprecht, zo zal 

Cod in de Hemel bij u zijn. Nu is uw naam eerst geschreven 

in het boek des levenss gaat thans voort in vrede, leeft 

met uw naaste beter dat gij dus lang gedaan hebt, zo zal 

uw naam niet uitgeschreven worden; als gij u wacht van al- 

le ongerechtigheden, want Ik trek mij nu op tot mijnen Vader 

en tot uw Vader, neemt malkanderen in liefde waar, zoekt 

naarstig in de Boeken des Heeren; gij zult bevinden wat 

deze letteren beduiden.” 
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Daarna bad Machiel dat hij weer spreken mocht, maar 

dit gebed schijnt niet verhoord te zijn... Het wonderlijke van het 

hele verhaal is wel, dat Machiel Sakes een heel goed geheugen moet 

hebben gehad, dat hij alles woordelijk heeft onthouden en zelfs de 

letters CFDA enz. niet vergat se... Zoals ook in het geval Intje 

Jans, Sake Wessels en de anderen, lijkt hetgeen Machiel fantaseerde 

meer op godslastering dan op een ware getuigenis. 

Uit: “Uit Frieslands Volksleven* van Waling Dijkstra; Hepkema's me- 

molres en diverse andere bronnen. 
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GEEN RESPECT. 
Reinder Douwes uit Dokkum was een ontevreden man. 

Hij had herrie met de Dokkumer overheid en meende dat die hem minder 

goed gezind was. Nu komt zoïets tamelijk veel voor, ook in deze tijd, 

en het is voor de overheiïdspersonen niet gemakkelijk om het iedereen 

naar de zin te maken. Soms is die overheid ook wel schuldig en wor- 

den er fouten gemaakt. 
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De laatste jaren verschijnt er In Leeuwarden nogal 

eens iemand van Terschelling voor de rechter, die herhaaldelijk 

daar in conflict is met de overheid, speciaal wel met de burge- 

meester. Deze persoon en deze strafzaken zouden nauwelijks opge- 

merkt worden, ware het niet, dat de verdachte zich kenmerkt als 

iemand die buitengwoon glad met de tong is en de indruk maakt 

dat het recht aan zijn zijde is, doch men mag nu eenmaal niet alles 

doen en laten, men is gebonden aan de wet. De man van Terschel- 

ling komt er dan ook meestal met een geldboete van af, maar vroe- 

ger had men voor dergelijke grappenmakers andere straffen in petto. 

   
Dat ondervond Reinder Douwes, die boze woorden tot 

de burgemeester Frans Janszn. had gericht en het daarbij niet had 

gelaten. Hij sloeg en “stootte” zelfs tegen het huis van de burger- 

vader. Dat hielp echter weinig en daarom had Reinder wat specta- 

kel gemaakt voor het stadhuis waar genoemde burgemeester en ande 

re raadspersonen aanwezig waren. 

Ook op andere plaatsen had Reinder zijn mening Je= 

gens de Dokkumer magistraat in het openbaar uitgeroepen. Van 

enig respect voor de overheid was geen sprake geweest. 

Voor dit misdrijf werd onze Dokkumer vriend overge- 

bracht naar Leeuwarden en op 11 juli 1612 stond hij in de kanselarij 

terecht. Het vonnis luidde: 

Hom bij de dienaeren van justitie in des Landschaps 

Tuchthuise gebracht te worden, en aldaer te arbeiden 

dien tid van een jaer. Bandt hem voorts de Tijt van vijff 

jaren daerna uiĳt de stad Dockum sonder in middeler tijde 

daerinne te mogen comen op arbitrale straffe. Actum 

den 11 Julij 1612." 

ve
rs
er
le
re
s 

ar
ts
nn
dt
er
dt
eh
ta
an
de
 
he

n 
e 

Of de burgemeester van Dokkum na deze zes jaar nog 

weer last van Reinder gehad heeft vermeldt de geschiedenis niet, 

Maar de straf klijkt ons toch wel een beetje te zwaar. De man van 

Terschelling mag blij zijn, dat hij in 1961, inplaats van in 1612 

leeft ... 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 11,7.1612. 
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BEZETENE ANNA 
VAN EZUMAZIJL 

STERK S TAALTJE 
VAN PATERGELOO 

F 

IN DE 17e EEUW ee 

IN HANDEN VAN DE JEZUIETEN ZAG EN VOELDE ANNA OVERAL DUIVELEN EN 

DUIVELSKNECHTEN 

al ij de Lauwersze 
In het rustige Ezumazijl aan o Ì et 

1635 het meisje Anna. Haar vader was doopsgezind, Re
e 

ij 1 eens en was op een da6 re 

zonder vroom. Hij vloekte noga 
J 5 

kwaad op ‘zijn dochter. Hij wenste haar toe dat de duivelen in haar 

nart mochten varen en haar opheffen in de Lucht. 

e woonde in 

steld te worden en 
enblik begon Anna onge 

rk 
Ze begon te schreeu- 

1 oor kwade geesten geplaagd « 

Re 
de buren het niet meer konden aanhoren. 

vel in eïgen persoon enige 

keltje van Anna haar vader, daarbij belang- 

de toestand van zijn doenter. Heel opgewekt 

“Na, twee of drie dagen zal er bijshaar wel 

Terzelfder tijd kwam de dui 

inkopen doen in het wan 

stellend vragende naar 

zei “de zwarte” toen: 

sen ander kwaad uitbarsten 8“ 

r aardige mededeling telden de ouders 

Met deze bijzonde 
Ne 

de dagen en inderdaad werd net met Anna erger en erger. 

deden alles wat zi konden, maar het was vruchteloos. 

it de doopsgezinde Ge- 

Ì s was de vader van Anna U e 

Tee 
og boos om zijnde, wend 

in gedrag en hier m 
meente gestoten vanwege zin Bat RSL 

ed 

de hij zich tot ‘de: rooms-kathoiieken
 in Dokkum om hulp. AR 

nu naar Catharina van der Meulen, de vrouw Van Ke jan van ij 

gestuurd en door haar pemoeienis werd ze rooms gedoopt. 

pit was niet naar de zin van de duivel, want Et op 

het punt stond gedoopt te worden, raakte zij hear voren Be
 

Toch werd Anna gedoopt; waarbij vrouw van Peijma antwoor ien 

vel de gehoorzaamheid opzegde. Intussen was het huis Laa cn 

ringd door een menigte katten, die door hevlg miauwen 

ten dat zij het niet eens waren met Anna's bekerang. 

Zij werd rustiger en ook de Ver- 

d Anna goed. 

Dd 
5 Maer nu maakte Anna een 

standelijke vermogens deden het weer beter. 
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grote fout. Tegen de zin van haar ouders in ging zij naar een waar 

zegster toe. Deze waarzeggende vrouw verklaarde de duivel niet te 

kunnen uitwerpen. De vrouw vatte de hand van Anna, prevelde iets 

uit een toverboek, legde haar strenge geheimhouding jegens haar 

ouders op en maakte een drank klaar, welke Anna terstond:voor een 

groot deel moest innemen. 

Maar Anna kreeg argwaan, ze begon zich betoverd te 

voelen en schold de oude vrouw uit voor alles wat maar mooi en 

lelijk was, maar kon niet van haar plaatskomen. Daarop kreeg zij 

van de waarzegster twee geheimzinnige papiertjes, het ene,in een 

lap genaaid, hield het bevel aan de duivel in het meisje in het 

vervolg niet meer lastig te vallen en dit document moest Anna om 

de hals dragen. Op het andere, dat open was, stond geschreven: 

Quade staet stil, 

Om den naem Jezus Christus wil, 

In den heem des Vaders en des Soons en des H‚Geest, 
Dat ick verlost mach worden van suleken quaden geest. 

Dit gebed moest Annatje op weg naar huis op alle 

kruiswegen opzeggen en verder zo vaak als het wezen met de bokke- 

poten haar lastig viel. Een volgende keer las de waarzegster Anna's 

toekomst uit de sterren. Anna zou in haar 19e jaar van de satan 

verlost worden, 

Anna was al negen maanden met de waarzegster be- 

vriend eer de eerzame vrouw Peijma achter haar daden kwam. Anna 

werd nu bij vrouw Peiĳjma in huis gebracht en de hulp van een priester 

werd ingeroepen, die de kerkelijke middelen eens zou proberen... 

Maar de hulpmiddelen van de priester hieipen nog 

minder dan die van de koffiedikkijkster, want Anna werd weer veel 

gekweld door de hellevorsten. Eén van hen, luisterende naar de 

mooie naam van Pieter Stobeler, maakte het haar het meest lastig. 

Soms maakte hij haar zo zwaar, dat vier kloeke man- 

nen haar niet van de grond konden opheffen, terwijl ze even later 

zo slap als een vaatdoek was. Daags voor Driekoningen zou deze 

duivel uitgeworpen worden, maar toen Stobeler dat vernam, werd hij 

hels. Een groot aantal katten vloog met een afschuwelijk geschreeuw 

door het huis. Allemaal duivelenh .…….. En 

Toch zijn er toen voor pasen 1634 nog zeven duivels 

uit Anna verdreven. Netjes zeiden de monsters hun naam tegen de 

Jezuietenpater toen ze opstapten. Het waren: Brand-in-de-hel;, 

Kijk-in-de=hel; Kijkdeurdeglazen, Voordanser, Blaas-in-de-hel, Rabbe- 

ler en Babbeler. Dus een aardig stel kwelgeesten bijelkaar...  
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Maar het stel had 

net ook wel er6 pont gemaakt. Zij 

spraken door middel van Anna en 

kreeg het meisje bezoek. van niet- 

roomsen, dan was Anna een grammo- 

roonplaat en zei Rabbeler of Kijk= 

deurdeglazen: 
“Komt maar hier, su 

zijt ook van ons volk, want si zijt 

ketters." Een predikant, die ook 

eens bij Anna kwam, kreeg te ho- 

rens “Kom hier dominee met .Jê 

dobbelstenen in de zak. Laat ons 

samen eens spelen 3" 

wij krijgen sterk 

de indruk uit Anna haar taal, dat 

zij een vrije vogel wass te nuchter 

om zich te läten strikken. waar 

na de uitwerping van haar vrien- 

den . ZOU ze het bijzonder moeilijk 

hebben gekregen. Ze was Weer 

minder werelds en Zê leek geheel 

bekeerd te zijn. 

poch Anna kon de 

s niet vergeten en ging 
" 5 

ere Di een dominee ter kerke en daar werd Anna pane Een nn 

aangetrokken, dat de kwelling opnieuw begon- Alle hu Ee Ea 

taloos. Anna was weer in de macht der guivelen. De pater 

: ekten 

zich er weer meê pemoeïen. Ha Anna onderzocht te hebben, ontd 

zij dat er nog £én auivel bij haar was. 

Het werk van de uitwerping werd ne
 

cht en de geest gedwongen te vertellen dat hij “Hans nn RE, 

KEVER heette. Maar het uitwerpen van Anna's hart meae 

slat ran ee 
peen raasden ven de waarzegster 

Anneke ne een Sie eindelijk vond , capituleerde Hanske weldra 

door 

met hem Anna, wier geest nu toch wel helemaal aangedaan was 

n 

p 

hame Lijk onderzoek door 

zoveel bekering: ketterij, uitwerpang en lie 

paterhanden. 

_ 
‚M 

En 
Anna was OP aïlergruwelijkste

 wijze ee 
ie pa 

van kreeg Hanske kom te boven de sohuld,; maar ba a ee Seen 

te. pakken hebben gekregen: nadat er zo hevig me u See 

De horen, paters dwongen volgens hun zeggen Hanske KO 
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bekentenis af, die niet mooi meer was en waarmede toch wel de macht 

van deze geestelijken boven alle twijfel verheven werd 4 

Zij dwongen Hanske te vertellen, dat hij om de eeuwi- 

ge heerlijkheid te bekomen, een ladder staande van de hel tot in de 

hemel, met sporten zo scherp als scheermessen, zou willen op en ne- 

der klimmen van toen af tot aan de jongste dag ! 

Of Hanske aan het klimmen is gegaan vermeldt de ge- 

Wel werd Anna opnieuw door de zwarte dienstknech- 

Haar. werd een goudstuk aangeboden tot huwelijkspand en 

toen zij dit weigerde werd ze neergeworpen en hield de duivel zich 

met haar bezig, doch ze genoot volgens de berichten: het lichaam 

des Heeren. Ook deze boelerende zwartjanus noemde zijn naam na uit 

geworpen te zijn: “Sluit in de hel. Zijn makker heette: "Kruip in 

de hel. Toen de heren zieh niet meer inwendig in Anna mochten 

nestelen, plaagden zij de arme stakker uitwendig... 

schiedenis niet. 

ten bezocht. 

Eindelijk na vele maanden, waarbij Anneke nog altijd 

de tovermiddelen bij zich droeg en zij hevig leed door het ontlastten 

van naalden, haarballen en andere soorten duivelse voorwerpen, die 

Stuit ín de hel en zijn maten in haar lichaam hadden gebracht, werd 

ze voorgoed genezen, dit wl zeggen: voorgoed bekeerd. 

: Maar boze tongen beweerden dat Arna nimmer bezeten 

was geweest, doch veel had gezegd vanwege haar angst voor de Moeder- 

kerk. 

De paters wisten echter wel beter. Krachtig genoeg 

zijnde om niet meer te dwalen, kon zij vrouw van Peiĳma's wonäng verla- 

ten en weer naar haar ouders in Ezumazijl terugkeren. Daarna kwam 

zij als dienstmeid in Dokkum bij katholieken. In deze betrekking werd 

ze aangetast door de pest en weer overgebracht naar haar ouder Lijke 

woning, waar ze op 25 juni 1656 aan deze ziekte overleed, zoals de 

duivel haar een half jaar daarvoor voorspeld had ……….. 

Dit hele verhaal is curieus, daar het van rooms- 

katholieke zijde serieus is gebruikt om de macht van de katholieke 

kerk te bewijzen. Het werd beschreven door pater Willebrordus van 

der Heiden, geboren 29 mei 1595 te Widdelbeers in Bratant. Hij stu- 

deerde vijf jaar letteren te Antwerpen en werd An 1626 te Mechelen 

als priester der Jezuieten gewijd. Op 10 april 1627 kwam hij in 

Leeuwarden om daar in het geheim als geestelijke werkzaam te zijn. 

Volgens zijn eigen verklaring tekende hij het verhaal omtrent Anna 

(door hem veel uitvoeriger en ernstiger beschreven dan hier gedaan 

is) op uit een beschrijving van de bezweerder zelf, zijnde de Jezuie- 

tenpater Cornelius Sarcerius te Dokkum en uit de mond van pater 

he    
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Nicolaas Creps, die zelf verschillende mensen had gehoord die Anna 

hadden gezien en horen praten ……. 

De bekende Ds.Bathasar Bekker gebruikte het Anna- 

mysterie om de spot te drijven met deze duivelscomedie en het bijge- 

loof. k 

Anna zelf zal onder druk gezet zijn en is evenmin 

bezeten geweest als wij } En die duivelen die gevonden zijn illustre- 

ren duidelijk met welke middelen hier pressie werd uitgeoefend. Zij 

was het slachtoffer van haar kwelgeesten, geen duivelen, maar mensen 

die in duivelen geloofden... “Arme Anna, dat. is het laatste wat 

we van deze historie kennen zeggen. Zij was haar tijd vooruit en wel- 

licht te nuchter om alles maar klakkeloos aan te nemen. 

Uits"Verhaal van de verrigtingen der Jezuieten in Friesland“, door 
pater Willebrordus van der Heijden, blz. 119 eve Ì 

BRR 

KOLLUMER OPROER IN 1634 

2CAPITAIN# OFKE HA IJ E S WERD vOo0OR 

STRAF ONTHOOFD Ee 00 K DE ANDERE 

OPSTANDELINGE N WERDE TOT ZWARE 

STRAFFEN VEROORDEELD 

Het “Kollumer oproer“ in 1797 onder leiding van 

Jaa sinnes en Salomon Levy. is:algemeen bekend in noord=oosteliĳk 

Friesland. In de kerk van Oudwoude is een gedenksteen aangebracht 

ter ere van Jan Bìinnes, die in opstand kwam tegen de dwinglandij 

der Bataafsche Republiek en daarvoor in Leeuwarden aan de galg werd 

gehangen. 5 

Weinigen weten echter dat dit befaamde “Kollumer 

oproer“ het tweede was, want in 1634 beleefde Kollum enige dagen 

van “revolte”, die niet behoefden onder te doen voor de februari- 
dagen van 1797. Ook toen richtte het verzet zich tegen maatrege- 

len van de overheid en gingen de Kollumers als "vrije Friezen” over 

tot handelingen, die door een staat niet geduld kunnen worden. 
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In 1655 werden er nieuwe belastingen ingevoerd, zo- 

als het hoofd- en schoorsteengeld, imposten op handwerkslieden en 
neringdoenden, welke belastingen voor grote sommen aan belasting- 
pachters of “collecteurs” werden verpacht. Deze fiscaie maatrege 

len drukten zwaar op boer en ambachtsman en allerwege was er dan 

ook grote ontevredenheid, niet het minst in Kollumerland. 

Op maandag 10 juni 1634 schoolden hier en daar 

groepjes mensen samen en in de herbergen werd druk geconfereerd, 
Het waren vooral Ofke Haijes, Haije Gabes , Drieuws Abes, Jan Harckes 
en Zwarte Romcke die hier en daar opwekten tot verzet en plundering. 

In de avonduren kwam het tot een uitbarsting. Ofke 

Haijes nam de leiding în handen, De menigte ging op pad en trok 

eerst naar het huis van Saecke Siercks in Kollum, waar ingebroken 

werd en het huisraad uit de woning gehaald. Nog dezelfde nacht 

moesten ook de woningen van Syoerdt Wybes en Lieuwe Douwes in Kol- 

lum het ontgelden. Blijkbaar waren dit belastingpachters, 

Maar naar de smaak van Ofke en zijn maten was dit nog 

niet genoeg. Zingende en scheldende trok toen de menigte naar Bui- 

tenpost om het huis van de gehate secretaris van Achtkarspelen, de 

heer Suffridus Riemersma,te plunderen. 

Op dinsdag 1l juni was het feest in Kollum. De 

burgerij had met genoegen vernomen dat Ofke Haijes het niet bij woor- 

den gelaten had, maar tot de daad was overgegaan. Voortaan was hij 

de grietman van Kollumerland } Steeds meer Kollumers sloten zich 

bij het oproer aan. 

In de herbergen werd flink gedronken en al spoedig 

had men het plan gereed om de woning van de volmacht, later griet 

man, Rädtske van Eysinge, te plunderen, maar dit plan werd doorgege 

ven aan Van Eysinga, die voorlopig de dans wist te ontspringen door 

een paar tonnekes bier naar het hoofdkwartier van de opstandelingen, 

de herberg van Jacob Jans, te sturen. E 

Het bier werd weldra “geconsumeerd” en daar de voor 

raad bij Jacob Jans was uitgeput, ging de bende naar de herberg van 

Lieuwe Hessels, waar Egbertus Dominici, Poppius Dominiei en Poppius 

Boorsma zaten te drinken. Deze heren werden de herberg uitgestuurd, 

want voor aristocraten was geen plaats meer in de herberg .… 

Weldra bijzonder geestrijk door het geestrijk vocht ge- 

worden, riep Ofke Haijes zichzelf uit tot “Capitain® van Kollum en 

ging 
“ nae het huiĳs van Harmen Lubbes, roeper van den voors. 

dorpe Collum, ende daeruijt tegens wille ende danck 

vi
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van den selven Harmen de tromme gehaelt, de selve gesla- 
Ben; ende uĳtroepingen veel volck bijeen gekregen heeft, 
de selve aenritsende 's Landtschaps middelen met hem ze 
vangene (Ofke Haijes) te helpen tegenstaan. 
Dat oock de gevangene ten selven tijde gesterokt met Jan 
Harckes, Drieus Aebes ende andere al trommelende van tE 
Westeijnde der voors. Dorpe gegaen is nae Fop Claessens 
ende aldaer tegens dancek van des selves huiĳĳsvrou ende 
Dogter een van de Vaendels uĳt 't gerechthuiĳs gehaelt 
heeft, ende dat hij alsdoen so als Capitain vaendrich 
ende trommelende met de ge langs de gebuijrte uiĳt 

het rechthuiĳs is gegaen. 

Dat de gevangene ten voors, dage tegens den avond met 
vliegende Vaendel, ende Trommelslagh mede was gemarcheert 
doorden gebuijrte naer de huĳsinge van den Ontfanger Jacob 
Rosema, ende deselve hadt helpen insmiten, opbreecken en- 
de. 't huĳĳsraedd vernielen en plunderen. Dat de gevange- 
ne eum socius den Dienstboden van Rosema voornoembt had- 
den gevraeght, waer hij Rosema was, met de bij voeginge , 
so sij hem hadden, wouden sij hem in riemen snijden."   

Op deze 1le juni was Ofke Haijes dus de baas in 
Kollum en Buitenpost en de bevolking was hem blijkbaar goed gezind, 
anders zou hij niet zo'n groot machtsvertoon hebben kunnen ontplooien. 
Geen wonder dat in deze stemming het huis van de advocaat en ontvan- 
ger Rosema zonder enige schroom werd leeggehaald. . 

De volgende dag, woensdag 12 juni, begon met sa- 
menkomsten in de herbergen. Daar rijpte het plan in de komende 
nacht naar Buitenpost te marcheren en het huis van de gedeputeerde 

Tarquinius van Boelens te plunderen. Terwijl overdag feest gevierd 

werd en drank gedronken, begaf het Kollumer vrijcorps zich 's avonds 

naar Buitenrost, waar inderdaad de woning van de gedeputeerde het 
moest ontgelden. 

Nu restte alleen nog de woning van Van Eysinga en 

daartoe werd de volgende morgen (donderdag 15 juni) vergaderd. Men 
zou niet wachten tot de nacht, maar in de middag deze belangrijke 

operatie gaan. uitvoeren en daarbij hoopte men Van Eysinga (ondanks 

de tonnetjes bier) zelf ook in handen te krijgen, om “hem in riemen 

te snijden”. 

Torwijl die ochtend de voorbereidingen voor deze 

fundering en moord werden getroffen, kwam het onverwachte bericht dat 

er soldaten in opmars waren van Leeuwarden naar Kollum om het oproer 

de kop in te drukken, 
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Nu ging heel Kollum versterkingen aanleggen en een 

wwagenburg“ werd gemaakt óm de intocht der landsknechten te belet 

ten. De Kollumers werden intussen bewapend met vorken, stokken en 

‘alles wat maar kon dienen om te slaan en te steken. 

Teen in de middaguren de soldaten te voorschijn kwa 

men, werden ze warm door het Kollumer vrijcorps ontvangen. Maar 

daar niet iedereen van plan was zijn leven op het altaar van Ofke 

Haijes te offeren; wemelde het weldra van deserteurs en onderduikers, 

zodat de rijen van stoere mannen evensnel dunden als bij het oproer 

in 1797 en na een paar uur van tegenstand geen sprake meer was. 

De soldaten wisten een zekere Willem Jans gevangen 

te nemen, die voor één der leiders van het oproer werd aangezien. 

Hij had echter volgens zijn zeggen onder dwang meegedaan en werd op 

25 april 1635 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs — 

Langzamerhand kreeg men echter een inzicht omtrent 

deze opstandige beweging en werden arrestaties verricht. Ook “capi- 

taïn® en oproerleider Ofke Haïjes werd eindelijk gevangen genomen. 

Het Hof van Friesland kende geen consideratie met 

dergelijke lieden. Op 17 december 1656 werd Ofke Haijes ter dood ver 

oordeeld en nog dezelfde dag onthoofd. Jan Harckes kreeg een stren- 

ge geseling en werd voor vijf jaar verbannen. Drieuws Abes werd ook 

gegeseld, maar voor “eeuwig” verbannen. 

Onder de opstandelingen waren ook een paar Kenau's, 

EE niet vergeten mogen worden. Het waren Inneken en Agnieta 

Caspers, die dapper meestreden tegen het onrecht, maar voor hun dap- 

perheid kregen zij geen onderscheiding, doch resp. een en twee jaar 

gedwongen verblijf buiten het “heitelân”, 

Zo eindigde het Kollumer oproer in 1634, In elk ge- 

val waren het slechte dagen voor de “heren” geweest en beste dagen 

voor de kasteleins + 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 25.4.1655 en-17,12, 

1656. 

ks af
 

Ao
 

al
s 

25
  



np 1     gee Te E TE 

— 40 - 

GRIETMAN VAN OOST -— 
DONGERADEEL ZAG DE SATAN 
BAR O MN SCHWARTZENBERG E N HOHELANDS e= 

BER G KREEG VREEMD BE ZOEK EE: 

Op Holdinga-state 

te Anjum woonden vroeger de Schwart= 
zenbergs. Het waren leden van een 

goed aangeschreven familie, die ook 

het ambt van grietman (burgemeester) 

uitoefenden. Van 1627 — 1656 was 

Johannes Onophrius, baron Schwart- 

zenberg en Hohelandsberg, grietman 

en daarna regeerde zijn zoon Georg 

Wilco. Johannes was gehuwd met Anna 

Von Boselager , in goed Nederlands 

dus Anna "van Bozeleger“ geheten. 

Gat man 
VEEN ' 

De bijgelovige gemeen- 

schap zal haar naam wel in verband 

gebracht hebben met hetgeen zich om- 

streeks 1658 op Holdinga=state af — 

speelde. Trouwens nog in 1843 zag 

Dr‚orp van Peyma in Anjum ineens de 

dode persoon van generaal Burmania, 

vroegere bewoner van Holdinga,voor 

zich staam Het oude slot was in 

18352 afgebroken en in 1842 door een 

nieuw huis vervangen. Generaal Bur- 

mania hield toen even inspectie 4 

Maar erger was het 

omstreeks 1638 met de grietman ge 

steld. Op een nacht omstreeks 12 uur 

hoorde de baron het lawaai van een me- 

nigte mensen tussen de brug en de 

poort van zijn huis. Er werd ook ge- 

zongen. Duidelijk hoorde de baron een 
lied: “Slapen gaan is wel gedaan, 

laat ons samen slapen gaan."   
  

  

  

= bl 

Toen er nog meer lawaai kwam riep de baron zijn huis 

knecht. Tot zijn grote verbazing bleek de knecht niet te komen, 

Wel kwam de dienstmeid aanlopen, doch die had niets van het lawaai 
gehoord, De baron was verontwaardigd en mompelde: “wat duivel is 

dit, dit is iets wonderlijks 17 

Toen kwam ineens een snerpend antwoord; “Een duivel 
sulstu zien 15 

De baron zag iemand naderen, een “donkerachtig 

lichaam, hebbende de lengte van twee voeten en de dikte gelijk een 

stuk klaphout“. De gedaante kwam recht op de grietman zijn gezicht 

af .eses.see De baron vluchtte naar bed en kroop onder de dekens, 

Nu hoorde hij weer het lawaai en aan zijn voeteneinde 

bewoog iets. Het kroop hogerop en de baron:voelde een liefkozins 

op zijn wang. Het leken wel twee vuisten, maar daarop zat haar als 

van een konijn, Het geluid leek wel iets op dat van een kater. 

De baron riep weer hard om zijn knecht, sprong het bed 

uit en holde naar de keuken. Maar hij viel bijna: voor zijn voeten 

liep een spin; wel een el hoog. Het beest werd nog steeds groter 

en groeide tot een hoogte van een dongen van twaalf gaar. Er kwamen 

nog meer spinnen, die de baron omringden en hem wilden aanvallen. 

Nu begon de grietman te bidden, waarop de spinnen het 

op een lopen zetten. Totaal van zijn stuk ging de grietman bij de 

haard zitten, maar daar kwam weer een spin aan, die zich aankondig- 

de als de satan in hoogst eigen persoon. Weer begon de baron te 

bidden en weer vertrok de hellevorst, 

Het duurde echter niet lang. Een kwartier later kwam 

een vleermuis binnen fladderen: de boze in een nieuwe gedaante. Te 

gelijkertijd vloog een grijze vogel de kamer in, op de vlóer kwam een 

pad aanwandelen en daarachter een kreeft. Ze hadden het allemaal 

op de grietman voorzien. De baron ging echter heldhaftig staan„en 

vervloekte toen in naam van Jezus Christus de satan. Direct daarna 

werd de duivel een ruige worm, die in het vuur van de haard begon 
te branden en een afschuwelijke stank verspreidde. 

Even later kropen er eehter heel wat jonge wormen over 

de vloer, dic verdwenen onder de baron zijn stoel, De baron begon om 

hulp te roepen, doch kreeg als antwoord een slag met een vuist in 

zijn nek, zodat hij van zijn stoel viel en wel een kwartier buiten be- 

wustzijn bleef. Toen hij bijkwam liet hij ds. Cornelius Hieronimi uit 

Morra (van 1617 - 1651 predikant aldaar) komen. 

De herder sprak die morgen met de grietman en deze   bin.
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voelde zich weer een stuk beter worden ….…. Toen werd de arme 

Schwartzenberg niet met rust gelaten. ‘s Avonds kwam de satan terug 

met een paar jonge konijnen bij zich. Ze hadden nogal plezier, want 

de konijnen sprongen op en van het bed. De duivel zelf bleek de ge- 

daante van een eekhoorn te hebben. Het gezelschap scheen in de al- 

lerbéste stemming te zijn,want er werd luid gezongen. De baron begon 

weer te bidden, waarop de pretmakers het hazepad kozen en verdwenen; 

om niet meer terug te komen. 

De arme baron was van de nachtmerrie zo geschokt en 

had deze zo intensief beleefd, dat hij zijn ervaringen op schrift stel- 

de, die bewaard gebleven zijn en zich thans bevinden in de Prov. bibli- 

otheek van Friesland. 

Uit: Verscheidenheden,, deel T en “Yn ús eigen tael“, 1910, blz. 195, 

eek 

GRIET BRACHT HET GELUK 
Vele heilzame middelen waren vroeger te verkrijgen 

bij wonderdokters, duivelbanners, kwakzalvers en tovenaars. Geluk- 

brengende dranken, gelukbrengende zalven enz. waren veel gevraagde 

artikelen. In Dokkum woonde echter een juffrouw, Griet Jans, die 

zelf het geluk kon schenkên aaneen ieder die gelukkig wilde worden. 

Zonder twijfel heeft menigeen het geluk bij haar gezocht, wanneer het 

elders niet te vinden was. 

Zij had trouwens toch bijzondere capaciteiten, want 

naat gelukbrengen kon ze ook waarzeggen. Haar het toppunt was wel 

dat zij zelfs gebeurtenissen, die zich veraf afspeelden, kon beinvloe- 

den. Ze kon o.a. ook dingen “in Oost-Indië bestieren, 

Met zelfs macht in Indonesië, zal het geluk van Dok- 

kum wel helemaal. van haar hebben afgehangen. Deze mening deelde ook 

Dirck Inia, mr. brouwer, Dirk wilde wel een beetje geluk in de brou- 

werij en ging dus op cen kwade dag naar juffrouw Griet op goed geluk. 

Juffrouw Griet wist wel een middel waar ze de brouwer 

„gelukkig mee kon maken. Wanneer Gerben Inia een geluksbriefje bij haar 

bestelde en dat onder een bepaalde steen legde, kwam het geluk zo maar 

in huis vallen. Bijgelovige Gerben geloofde in Griet, betaalde haar 

vlot drie rijksdaalders en had daarmee zijn levensgeluk gekocht. Criet 

  

  
  

gaf hem de geluksbrief en voortaan zouden de zaken in de brouwerij 

goed gaan. 

Maar na enkele maanden meende Gerben Inia maar heel 

weinie van het gekochte geluk te bemerken en hij besloot eens onder 

de steen te kijken wat er nu eigenlijk wel in die geluksbrief van 

Criet zat. Tot zijn verbazing bevatte de brief slechts een weinig 

katoen en iets hards, het leek wel op een nagel. 

‚ Gerben zat nu danig in de put. Hij was zijn drie 

rijksdaalders kwijt, had geen geluk en er zat ook al geen geluk on= 

der de steen. Hij weer naar Criet toe, maar Criet meende dat het 

geluk nog wel zou komen. Gerben had echter genoeg van Griets ge 

luk en diende een aanklacht in tegen de schrandere Juffrouw. 

De gevolgen waren ontzettend, want Criet kreeg nu 

het ongeluk te verwerken. Het bleek dat Criet ook al eens verteld 

had met de duivel te kunnen spreken en bovendien bracht zij de man- 

nen ook wel eens een poosje lächamelijk geluk. Allemaal zaken die 

niet door de beugel konden en zo moest Griet in Leeuwarden een strens 

ge geseling ondergaan, waarna ze voor de tid van 10 jaar haar geluk 

buiten Friesland kon gaan zoeken. 

tb  
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Waarschijnlijk zal de Dokkumer Criet het geluk daar 

ook wel gevonden hebben, want juffrouwen als Griet zijn niet zo gauw 

verlegen... 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 1.6.1652, 
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DOMINEESKE BRACHT AVOND = 
MAALSBEKER- NAAR DE LOMMERD 

DS.PEIRI KREEG DE SCHULD, [AAR ZIJN VROUW WAS NIET EERLIJK 

Ds.Gerardus Petri werd in 1657 als candidaat beroe= 

pen te Akkerwoude en Wurmerwoude. Een jaar daarna vertrok hij naar 

Dantumawoude, Driesum en Woutorswoude. « Daer is dominee in het 
laatste jaar van zijn leven, in 1653, in opspraak gekomen, doordat 

de zilveren avondmaalsbeker van de Driesumer kerk door hem naar de 

lommerd te Dokkum zou zijn gebracht. 

Ds.Petri werd hiertoe ter verantwoording geroepen 

op de synode en hij kon zich niet aan de beschuldiging onttrekken. De 

avondmaalsbeker was in Dokkum terecht gekomen en het geld daarvoor 

betaald. 

Vaarschijnlijk heeft dominee groot verdriet van het 

voorgevallene gehad en is dit van invloed geweest op zijn levensduur. 

Op 12 januari 1654 overleed Ds.Petri. Na zijn overlijden vroegen een 

ouderling en een diaken in de classicale vergadering hoe men de zil- 

veren avondmaalsbeker moest terugkrijgen, die door wijlen Ds.Petri was 

beleend. Het advies zal geluid hebben: terugkopen. Driesum, Wouters- 

woude en Dantumawoude betaalden ieder een derde deel voor de inlossing. 

E In de kerkeraadsrekeningen van Driesum staat dan ook 

vermeld: i 

Haen de Lommert tot Dockum betaelt om d' kerckebeker te 

lossen, die de Pastoorske aldaer te pande hadde gebracht, 

voor 1/3 tot:9 G,G1.7 
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Hieruit blĳkt, daf niet dominee, maar het domineeske 
de daad had verricht. Het zal niet uit weelde geweest zijn, dat zij 

zich aan de beker vergreep. De waarde was f.57,80, een bedrag dat 
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in hedendaagse munt neerkomt op een slordige f,300, = ! 

Uits Actenboek Classis Dokkum, nr, 2 en Kerkeraadsrekeningen van 

Driesum. 

RADELOOS; REDELOOS 4 REDDELOOGS ss. 

Vrĳdag eb juni 1672 : 

OPSTAND IN 
OOST =— DONGERADEEL 

HET VOLK MAAKTE ZICH MEESTER VAN DE MACHT —= GRIETMAN SCHWARTZEN= 

BERG — VAN LANDVERRAAD BESCHULDIGD = ZOU IN ZIJN BIGEN HUIS WOR - 

DEN OMGEBRACHT 8 

Uit de vaderlandse geschiedenis kent een ieder 

het rampjaat 1672. Nederland werd door vier vijanden - Frankrijk; 

Engeland, Munster en Keulen — aangevallen. De regering was rade 

loos, het volk. .redeloos en het land reddeloos, want het toenmali= 

ge bewind van de Zeven Provinciën en vooral van Holland was niet 

voorbereid op een oorlog. 

De woede maakte zieh meester van het volk en in 

Den Haag werden Johan en Cornelis de Wit door het gepeupel omge 

bracht. Willem III werd tot stadhouder uitgeroepen. 

Nergens in de geschiedenisboekjes leest men dat 

ook Friesland radeloos, redeloos en reddeloos was. Dat ook hier 

het volk naar de macht greep en de nog maar 15-jarige Hendrik Ca- 

semir tot stadhouder werd uitgeroepen, Dit laátste wordt wel aan- 

geroerd door de Friese geschiedschrijvers, maar in “de Skiednis 

fan Fryslân“ van Dr.D.Kalma en andere werken, zoekt men vergeef s 

naar woelingen in het Friesland van 1672, 

Toch waren het bange dagen, zowel voor het volk 

als voor de overheid. Het verraadgerucht kreeg de overhand. Zelf 

heeft Friesland een “dolle vrijdag" gekend 8 
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In mei 1672 drong het leger van de Franse “Zonne 

koning” verder op in de richting van ons land. Honderdveertigdui- 

zend man, met daarbij nog veertigduizend soldaten van de Munsterse 

en Keulse tisschoppen, overschreden de grenzen van de welvarende 

Republiek der Zeven Provincien. Een republiek van grote welvaart, 

zonder dat er voldoende gelden beschikbaar waren voor de defensie. 

Tegenover de enorme strijdmacht van Lodewijk XIV en zijn bondgenoten 

konden slechts’28,.000 man slecht bewapende Nederlandse soldaten wor- 

den geplaatst... 

Op 1 juni waren Twente en de Achterhoek groten- 

deels al in handen van de vijand. Op 2 juni (12 juni nieuwe stijl) 

trok de vijand over de Rijn de Betuwe in. Hier werden twee Friese 

regimenten onder de generaals Aylva en Kingma vrijwel geheel over 

rompeld. Slechts 1500 à 1400 man zagen met: Van Aylva kans naar het 

noorden te ontkomen 

In de avond van maandag 13 juni kwam een koerier 

in Leeuwarden de onheilstijding brengen dat Staphorst, Rouveer, Steen= 

wijk, Blokzijl en de Kuinderschans zich hadden overgegeven en de 

restanten van het Friese leger de Friese grens reeds waren gepase 

seerd. In allerijl verzochten de Gedeputeerden de Raden van het Hof 

van Friesland om hen in een gemeenschappeliĳjke zitting bij te staan. 

Hoe rampzalig de toestand toen was blijkt uit het rapport dat werd 

‘ 
opgemaakt: ‚ 

thoe dat de passagie van Meppel, recht na Dokkum, ea 

voort de Dongerdeelen in 't Bilt door, tot Harlingen 

toe, om hare hoogte niet konde onder water gezet worden; 

dat de twee schansen, op die passagie gelegen, als Bre- 

bergh ende Vriesche Palen, genoeghzaam geslecht waren, 

dat de militie, op hare reparitie staande, tot zekerheydt 

van de frontieren van andere Provincien zoodanigh was 

bestelt, dat er tot besettinge van haar eygene Provintie 

niet een eenigh soldaat overigh was, als alleen eenige 

compagnien onder den Lieutenant-CGenerael Aylva, die 

uĳĳt Over-IJssel quamen afsakken; en dat hare magazijnen 

en de wallen der steden van geschut, krygstuijg en levens- 

middelen onvoorsien en geheel ontbloot waren en in 't ge- 

heel niet of weinigh in voorraat was tot tegenstant.”   
jaar de gedeputeerden en raden besloten tot een wan= 

hopige verdediging, inplaats van overgave aan de Munsterse troepen 

van “Bjintsje van Galen” 

tom tot behoudt ván religie en vrijheiĳjt, voor haardsteden 

en altaren met gesamentlĳĳjcke handt het uiĳĳjterste te wagen 
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en goet en bloet tot den laatsten effect te spendee 
ren,” 
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Tedereen in Friesland dacht e Ì 7 
over als de brave gedeputeerden en raden. In de Ege E 
ren er rooms=katholieken, die niets liever zagen dan dat Priealant 
voor de bisschop zou capituleren, gezien dat voor hen vrijheid si 
godsdienst en een opnieuw aan de regering komen zou wetelonen. 

In de tweede plaats waren er rege . nten en ook 
hee E Ln cd 1 Kak gewone lieden te vinden, die meenden dat verzet onder de 
na omstandtgheden nodeloos bloedvergieten en plunderingen zou bete 
enen en meenden dat men tot een zo voordelige ijke n mogelijke 6 

moest - komen. Ì at 7 am, 

In de derde plaats waren er o 
veel boeren die hun grond liever was dan het A ken 
fel op tegen waren dat hun land onder water ging en het binnenhan 
Re het hooi prefereerden boven het meehelpen aan de zo noodza 

kelijke verdediging, hetzij als soldaat, hetzij als hulp bij het aan- 
leggen van de verdedigingswerken. 

Onder deze omstandigheden werd overal ve 
verondersteld. Het boos gerucht wakkerde dit aan en en 
er veel plattelanders die in paniek naar de steden vluchtten. Hier 
werd verteld dat de [funstersen al in Heerenveen waren elders ver 
telde men dat Leeuwarden weldra zou RE reen 

En Gelukkig konden de gedeputeerden ernst maken 
met de verdediging en dat hier en daar burgers werden gemobiliseerd 
maakte dat de moed er weer wat inkwam. Zo marcheerden op donderdag 
16 juni 250 slecht bewapende Leeuwarders naar Heerenveen hetgeen 
voldoende was om in de hoofdstad het gezag stevig in natien te hou= 
den. Niettemin werd in grote spanning afgewacht op hetgeen zou 
gaan gebeuren. Het feit dat Aylva de Linde en Tjonger-linie bezet 
te droeg er ook toe bij de gemoederen te bedaren. 

Op dinsdag 21 juni, een week na het bericht dat 
de vij Ì ; vijand aan Frieslands &renzen stond, kwam een nieuwe onheilstij- 
ding. De staten ontvingen een brief van de gecommitteerden te vel 
dea dat besl ten was lam } me & 

E G 4 a SLE E 1 tE Eros van Lj leger nae de (Oude) 

_ Dit betekende dat Van A Zuid=-Frie 
prijsgegeven en terugtrok op Irnsum. ded ee Ea 
staten kreeg de angst bij de Friezen in het zuiden en midden Be ° 
proväncie de overhand, Het #wij zijn verraden: was de sombere to 
die overal gehoord werd. Onder leiding van Dieuw Simons uit Sneek  
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trok een menigte naar Epema-state te IJsbrechtum om zich meester 

te maken van de stins en de grietman te vermoorden. We lezen in de 

eriminele sententies dat 

“groot gewelt ende’ spolie (plundering) is gedaen, dat 
de gevangene (Dieuw Simons) onder de selve wel de voor- 

naamsts is geweest, dat men met eenige instrumenten ge- 

socht neef t de poort te openen dat men een schuyte voor 

It Landt heeft gesleept, ende alsoö over de gracht is 

gevaren, dat alsoo de poorte is opengemaeckt, dat de 

gevangete uiĳjtgeroepen heeft tegen de voors, Burmania, 

waer is de schelm, hadden wij hem, wij wilden hem riemen 

uijt sijn Tiff snijden. Hij heeft voor hondert man geldt 

ontvangen ende maer sestich te velde gebracht, dat de 

gevangene mede de glasen uiĳjt de roode keucken heeft uiĳjt- 

geslagen" enz. enz.   
Gelukkig was de grietman Burmania niet thuis. 

Vanzelfsprekend verspreidde het gerucht zich snel door de hele pro- 

vincie, zodat vrijdag 24 juni een “dolle vrijdag werd. “Op dien 

vrijdagh; als zoo de grote ontsteltenisse was door de gehele provin- 

tie staat er in de criminele sententie te lezen. 

Over die vrijdag zwijgen de geschiedschrijvers. 

Eekhof rept er met geen woord over. F.G.Slothouwer en Van Dam van 

Isselt maken er ook geen melding van. De enige bron is hier de 

eriminele sententie van 15 maart 1675. b 

Zoals in 1797 Jan Binnes en Salomon Levie kans 

zagen het volk van Kollumerland en Dantumadeel in beweging te krijgen 

en het historische “Kollumer oproer" teweeg brachten, zo waren het 

in de Dongeradelen op vrijdag 2b juni 1672 Bartel Gerrits en Jelle 

Geerts van Lioessens, die, toen de nood op het hoogst was, zelf tot 

handelen overgingen. 

Het gerucht dat de Friese troepen terugtrokken 

op Leeuwarden, dat de Wunstersen een groot deel van Friesland hadden 

bezet (hetgeen onjuist was) deed de mensen elk vertrouwen in de over- 

heid verliezen. De regering kreeg de schuld haar plicht te hebben 

verzaakt. De grietmannen moesten het ontgelden, daar zij een luxueus 

leven leidden op de stinsen, maar verzaakten het land te verdedigen. 

Menige burger vroeg zich af waar het belastinggeld was gebleven en 

algemeen was het geloof aan “verraad. 

Bartel en Jelle spraken de inwoners van Lioessens 

toe en kregen vrijwel-overal bijval. ùet “roeren, vorcken en piecken? 

gewapend verliet men het dorp, om via een omweg naar Anjum te gaan. 
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Daar waren juist drie wagens met munitie uit Oostmahorn. aangekomen, 
die naar Dokkum moesten om bij te dragen tot de verdediging van deze 

stad. Bartel en Jelle's mannen maakten zich echter van de munitie 

meester en verdeelden ze onder hun “soldaten, Bartel schreeuwde 

tot de samengestroomde menigtes “Sa mannen, het gewelt is comen, het 

recht is uiĳt, nu sijn wij heren, Wij sullen de duyvels bruijen, 

Onder groot gejoel en lawaai ging de nu beter bewa- 

pende menigte op weg naar Holdinga-state, sedert lange tijd de resi— 

dentie der Oost-Dongeradeelster grietmannen. Daar woonde Georg Wil- 

co baron thoe Schwartzenberg en Hohelandsberg, die sedert 1653 reeds 

grietman was en zijn vader als zodanig was opgevolgd, die van 162 

tot 1655 in functie was geweest. Er was dus een b5-jarige band tus 

sen Oostdongeradeel en deze familie, een feit dat wel iets zegt in 

het licht van hetgeen op die rampzalige vrijdag ging gebeuren. 

De poort van Oldinga-state was gesloten, maar deze 

werd door “de mannen van gewelt' geforceerd. De grietman werd naar 

buiten geroepen, maar kwam niet, Bartel begon tegen de grietman te 

schreeuwen, dat “hij hem een cogel door de cop wilde schieten“ en 

dat dit zijn order was als “capitain van gewelt”. 

Een andere “soldaat schreeuwde dat, als hij de 

grietman te pakken kreeg, hij hem “een vorcke door de huydt te willen 

bruiĳ„jen”, Toen de grietman niet kwam, begon men op de ramen van 

het huis te schieten, maar Schwartzenberg kwam niet te voorschijn. 

Ziende dat de grietman niet van plan was zich over 

te geven; trokken de opstandelingen weg en was nu de woning van de 

ontvanger Berckmans aan de beurt. Maar die was er zelf reeds van- 

door. Zij gelastten toen Evert Scheltes Brouwer de woning open te 

maken, waarna de kasten waarin de belastinggelden waren opgeborgen, 

werden geplunderd. De dolle menigte eiste restitutie van de belas- 

tinggelden, Ook nu weer betoogde Bartel dat het uit was met de re- 

gering der grietmannen en “het gewelt” de baas was ! 

Hoelang het “gewelt® in Anjum geregeerd heeft, ver- 

meldt de sententie niet, maar het schijnt dat de volksregering van 

Bartel Gerrits en Jelle Geerts niet lang geduurd heeft, Op 15 maart 

1673 stônden beide heren terecht. De rechter vond het noodzakelijk 

dat de mannen streng gegeseld werden en voor zeven jaar buiten Fries 

land verbannen. Het was een tamelijk lichte straf en het Hof zal. 

zeer zeker rekening hebben gehouden met de omstandigheden dat Bartel 

en Jelle uiteindeliĳk zich verraden voelder- door de overheid en uit 

vaderlandsliefde handelden. Maar ook dat mocht toen niet, evenmin 

als de Franse generaals dat mochten in april 1961 te Algiers ! 

Uit: Crim. sententies Hof van Friesland, 15.5.1675.  
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waren werden zonder uitzondering verkracht. Dan werden de wagens 

| uit de schuren gehaald en alle kostbaarheden, vaak ook het gewone 

MUNNEKEZIJL UI TG EMOORD meubilair, opgeladen, de paarden er voor gespannen en het vee er 

achter aan vastgebonden. Vervolgens zette de stoet zieh in bewe 

ging naar Nienoord bij Leek, waar het hoofdkwartier van de plunde- 

MEL en md on mf en: ns raars was en dan via Drente naar Munsterlandz het land waar later 

‘zoveel hannekemaaïers, kiepkerels, marskramers etc. vandaan kwamen GRE NS E N HIELDE N VRESEL IJK HUIS eo 
' 

om hier gastvrij ontvangen te worden 4 
Algemeen bekend is het oprukken van de Munsterse Het is aan te nemen dat het in Hunnekezijl niet troepen door het oosten van Friesland tot aan de Suameerster heide anders gegaan is en dan kan het dodenciĳfer wel Juist zijn. op zaterdag 16 juli in het rampjaar 1672. Het was een aanslag op 

het hart van Friesland, die echter mislukte. Minder bekend is 7 
ie in Friesland de aanval van “Bjintsje van Calen® zijn troepen op 

Kollumerland in juli 1672, die zeker niet minder ernstig was dan 
de opmars in het zuid-oosten. Speciaal Kollum en Munnekezijl heb= 
ben toen verschrikkelijke uren meegemaakt. In Munnekezijl vielen : LJ R E N IN K ® L L LJ M 80 doden . Toen kwam de Munsterse terreur even over de grens kij- BANG (E \ ken, nadat deze in het Groninger Westerkwartier en Noordelijk Drente 
reeds op beestachtige wijze had gewoed . 

S T A K HET DORP EN SAC HEUS A BBE MA 
Dat de aanslag op Kollumerland zo weinig bekendheid 

BRAND ! ‘verkreeg komt wellicht doordat de Munstersen niet verder dan îlunne- 
kezijl gekomen zijn. Andreae was in zijn “Beschrijving van Kollumer- Kollum trof in juli 1672 ook een vreselijk Lot, land en Nieuw Kruisland: ook zeer kort hierover op biz, 151. Hij hoewel daar geen Hunsterse soldaat is geweest. Daar ES Ee 1n schreef dat CGosliek Colonna met een compagnie burgers naar Munneke Munsterse dienst staande Fries Sacheus Abbema, die de huizen in zijl en kapitein Humalda naar Kollumerzijl werd gedirigeerd. Veel 
vechtlust was er niet bij deze troepen, want Colonna, die diënst- 
plichtige Franekers in dienst had, klaagde aan de magistraat ven 
Franeker zijn nood, daar zelfs de helft van de compagnie wilde weglo- 

5 ‘en pen | Gelukkig waren de soldaten van Humalda meer bata een on de vertellen in zijn “Beschrijving van Kollumerland en Nieuw Kruis deze hielden de deserteurs tegen. land“, blz. 115: 

nSacheus Abbema was schutter bij de compagnie van zekere 
Van Loo geweest en reeds eenmaal verbannen, nam de gele- 
genheid te baat in Kollum brand te stichten, vermoedelijk 

om daarna naar hartelust te plunderen. Hij had den laat 

vlammen liet opgaan, = 

Andreae wist over deze Sacheus Abbema het volgen- 

Dan noemde Andreae de overval van de Munstersen op 
Hunnekezijl, waar zeventig tot tachtig inwoners door de Hunstersen 
werden gedood en het dorp finaal geplunderd, aa

gt
gh

pa
an

= 

. Dit Lijkt een overdreven bericht, want Munnekezijl tel- sten tijd in dit dorp gewoond en zich beroemd in dienst de in die dagen 200 à 30C inwoners. Misschien zijn er ook wel sol- Ì der Munstersen te zijn. Bij hunnen komst voor Graningen, daten van Colonna gesneuveld, want anders moeten de [tunstersen als : | nad hij sommige personen bedreigd, anderen veiligheid toe- 
beesten te keer zijn gegaan. Dit kan wel het geval zijn geweest; gezegd. Kort daarop'stak hij een huis in brand, door vuur daar berichten uit het Groninger Westerkwartier en noordelijk Drente in het bedstroo te werpen, zijnde het derde huis, Lo, de meer vertellen over het leger van Bernhard von Galen, bisschop van pijp, t.z. der straat, destijds bewoond door den notaris 
Munster. Aemilius Stephani. Weldra geraakte het in brand, tenge- 

volge waarvan onderscheidene huizen geheel of gedeeltelijk De praktijken van de plunderende soldaten was in regel | ö 

: | - met den inboedel verbrandden en eene schade werd veroor als volgt: Het dorp werd omsingeld. De mannen,die zich verweerden, ne bk guld “5 werden zonder meer neergeschoten. De meisjes en vrouwen die jong zaakt van ruim 15294 gulden.     
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In de eriminele sententies van het Hof van Friesland 

is wel iets meer te vinden dan Andreae wist te vermelden. De heer 

Sacheus Abbema, wonende te Kollum, werd op 14 maart 1672 voor vijf 

daar verbannen. Waarom vermeldt de sententie niet. Op 19 juli 

1672, drie dagen na “de slag op de Suameerster heide“, stond hij weer 

voor het Hof terecht, daar hij binnen de tijd was teruggekeerd in de 

provincie, Aan de vijf jaren werden nog twee toegevoegd. 

Met een voermanswagen reed hij een dag later, 20 juli, 

van Leeuwarden naar Visvliet. Daar ontbood hij ín een herberg zijn 

meijer, Rompt Jelkes en zijn vrouw; die woonden op Phaesma-bosch; ten 

noordoosten van Kollum. 

Het bleek, dat Rompt Jelkes de landhuur betaald had 

aan de vader van Sacheus, Sacheus was hierover slecht te spreken 

en eiste dat de huur ook nog aan hem betaald werd. Weigerde Rompt 

‚dat, dan werd, zijn huis in brand gestoken. Hij dreigde. Rompt “nae 

het incomen van de Bisschop van Munster, volck te sullen huiren om 

het Lichaem van de huysvrou op te snijden aen de kin toe. 

De herbergier, die dat hoorde, meende dat de bisschop 

niet in de omgeving van Visvliet zou komen (zij waren wel in Niezijl 

en Niehove geweest, maar op de Aduarderzijl aangetrokken, waar ge 

vochten werd). Daarop antwoordde Sacheus, dat wanneer de bisschop 

niet zover zou komen, ze hem wel mochten doodschieten, “zijnde dan 

een verloren man.“ Hij was er echter van overtuigd dat de bisschop 

binnen drie dagen in Visvliet zou zijn, hetgeen jammer genoeg ook be- 

waarheid werd, want op 22 juli werd Visvliet geplunderd. 

Sacheus ging vervolgens weer terug naar Friesland. 

Op vrijdag 22 juli, toen de Munstersen Visvliet, Pieterzijl en Munne- 

kezijl plunderden, ging hij van Dokkum naar Kollum. Bij hem waren 

Dirk Wessels Hoffker en Mr, Simon Elings, chirurgijn te Kollum. Abbe- 

ma beroemde zich er op bij de bisschop ín dienst te zijn. Hij zou 

Hoff ker wel beschermen. 

Op de Triemster tille werd Abbema door soldaten aan- 

gehouden. Hij wist eehter te ontkomen en in de vroege morgen van 25 

juli zijn weg naar Kollum te vervolgen. Kollum was toen nog rustig. 

Vele inwoners waren reeds gevlucht, kennis genomen hebbende wat in 

Munnekezijl was gebeurd. Alleen Wybet Eyses liep op en meer om de 

wacht te houden, hij had nergens onraad bespeurd, maar ging expres 

even kijken in het huis van de gevluchte luitenant Hasius. De as van 

het haardvuur in huis smeulde nog. Verder lag in de kamer een zakje 

buskruit , 

Even later ging Abbema naar Phaesma-bosch, kwam weer 

terug en ging naar het huis van Hasius. Hij nam een kool vuur van 
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de as, stak daarmee zijn pijp aan en gooïde de kool in het stroo, 

Het zakje met buskruit nam hij mee. Het werd later gevonden bij 

Rompt Jelkes in huis, op het voeteneinde in het bedstee-stroo. 

Vervolgens’ liep Abbema door de Tollengasteeg, waar 

Barber Everts hem aanzag voor bakker Thomas Eppes. Zij riep hem. 

Abbema kwam terug en ging met Barber in huis. Hij deed heel vriende 

lijk: “daer wesende oridert smoocken van toeback de Collemers dapper 

hadde gedreiĳgt, seggende dat de Collemers van sijn gevangens ende 

Bischopelijcke volckeren handen zouden sterven, doch dat Barbara 

ende haer dochter geen leedt soude geschieden,” 

Hij ging weg, maar kwam weldra weer terug en riep: 

“Collem brandt nu al 4% In grote angst liep Barber naar het Hoog- 

hout en zag dat niet alleen het huis van Hasius, maar ook het apothe— 

kershuis er naast in brand stond. De kappen stortten al in. 

Abbema nam nu wat hout van de brandende huizen mee 

naar het huis van de chirurgijn Simon Elings. Hier werd hij gezien 

door twee mannen te paard, Folckert Hibbes en een trompetter. Ze 

zagen dat het huis begon te branden en riepen om hulp. Ze daenten 

dat Abbema de achterdeur zou uitkomen, maar deze had inmiddels het 

huis al door de voordeur verlaten. 

Vandaar rende Sacheus weer naar de Tollengasteeg; 

steeds roepende: “die nu lopen kan, die lope, daer comen soo veel 

Bischoplijcke, als grassen op de velde“. In paniek verlieten de be- 

woners de huizen en de sententie vertelt ons: 

“dat de brandt in alle de verdere huiĳĳsen, de welcke op 

dien dagh tot Collem verbrandt zijn, door middel van de 

windt sijn oorspronck heeft genomen uiĳt den brandt bij de 

gevangene aldaer eerst gesticht, dat op dien tidt alt 

volek uĳĳt vreese van de Bischoppelijcke invasie buiten 

Collem was gevlucht, exempt de twee voren gemelde vrouwen, 

soo dat de voors. brandt door de inwoners niet conde wor- 

den gebluscht, 

  

B
O
N
E
 

Dertig huizen brandden af en in heel noordoostelijk 

Friesland dacht men dat de Munstersen Kollum platbrandden ..…. laar 

enkelen, o.a. Wybet Eyses en Rompt Jelkes waren er wel zeker van 

dat Sacheus Abbema de bränd had gesticht. 

Sacheus zelf begaf zich, na zijn werk te hebben ver- 

richt, naar Dokkum, blijkbaar om op deze wijze nog meer paniek achter. 

de frontlinie te zaaien. 's Nachts sliep hij in het verlaten huis 

van Reitse ten Bergh nabij Dokkum. Hier wist een Dokkumer wacht hem 

echter te vinden en zwaar geketend werd de landverrader op transport  



  

54 - 

naar Leeuwarden gesteld. Het duurde maanden eer Sacheus Abbema 

voor de rechter kwam. Blijkbaar zijn er overal informaties ingewon- 

nen en het is dan ook jammer dat de getuigenverklaringen niet meer 

aanwezig zijn en we het moeten doen met de sententie zelf. 

De reden van Abbema's verraad is zonder twijfel 

voortgekomen uit zijn godsdienstige gezindheid. Hij was nl. rooms- 

katholiek. “Se weten dat er voor hem en de zijnen in die dagen geen 

vrijheid van godsdienst was. 

Het Hof van Friesland meende dat de zwaarste straf 

moest worden gegeven en sprak het volgende vonnis uits: 

Í omme bij den Scherpregter ter plaatse van ‘t Gerechte 

î buiĳjten de stadt geleidt te worden, ende aldaer aen eene 

: staeck geworgt, ende van 't leven ter doot gebracht, ende 

daer nae met den Viere (vuur) gesengt te worden, ordon- 

nerende voorts dat het Lichaem bij nacht sal worden begra- 

ven, nae dat het desen dach. tot sonnenonderganck tot een 

spectacule sal hebben gestaen. Actum 15 Martij 1675: 

    

Een: begrafenis bij daglicht was Sacheus niet toege- 

staan. Voor dergelijke satanskinderen was alleen de nacht geschikt 

om toevertrouwd te worden aan de aarde 3 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 15.35.1675. 

GOSSE HALDER 
ouUDS TE EN MEE S T MERKWAARDIGE FR IES 

DIE o0Ir GELLEE FD HEEFT 

Volgens berichten uit de 18e eeuw ( o.a, Leeuwar- 

der Courant) overleed in 1722 te Dokkum Gosse Halder, in de ouderdom 

van 119 jaar. Indien deze man inderdaad 119 jaar is geworden, dan 

is hij de oudste man geweest die Nederland gedurende de laatste 300 

jaar gekend heeft. Hij wint het dan ver van Geert Adriaan Boomgaardt, 

die in 1899 stierf en 110 jaar werd. 

Het is echter de vraag of Gosse Halder zo oud ge= 

worden is en ingezetene van Dokkum was. De doop= en trouwooeken be- 

ginnen te laat om iets van hem te kunnen vermelden. In het burger- 
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boek van Dokkum komt hij niet voor, terwijl hij toch een aanzienlijk 

man geweest zou zijn, De enige persoon die synoniem met Gosse 

kan zijn is de koopman Gosse Hendts, die op b september 1655 burger 

van Dokkum werd. Dit bewijst echter niets, 

Ook in de reëelcohieren van Dokkum (vóór 1722) 
wordt geen Gosse llalder aangetroffen als eigenaar of huurder van 

een huis, terwijl ook in de oud-rechterlĳĳjke archivalia zijn naam 

vergeefs gezocht werd. Gosse Halder is en blijft een raadsel ! 

Mogelijk is de naam een pseudoniem en wordt er 

een andere welgestelde Dokkumer mee bedoelt, wiens naam men in de 

18e eeuw niet durfde noemen, want het is anders haast ondenkbaar 

waarom men een dergeliĳke levensgeschiedenis, als hier volgt, inde 

krant zou zetten .…... 

Gosse kon zich nog maar nauwelijks bewegen of 

het lieve leven begon al. Hij vertikte het eenvoudig in de wieg 

te blijven liggen zoals het hoorde en ging steeds met het hoofd 

op het voeteneind liggen. 

Een jaar later kende Gosse net verschil tussen 

een zilveren, houten en tinnen lepel. Bracht men hem een zilveren 

lepel, dan weigerde nij één hap tot zich te nemen. Er moest dan 

eerst een tinnenlepel komen. Maar de andere dag weigerde hij uit 

een houten lepel te eten en prefereerde een zilveren. 

Op tijd naar school gaan was voor Gosse onmoge- 

lijk. Hij ging wanneer hij wilde en meestal wanneer de school wel- 

dra zou uitgaan. Toch was hij één van de beste leerlingen, maar 

verre van gemakkelijk. Toen meester hem het A‚„B.C. wilde leren, 

kon dit niet eerder plaatsvinden dan dat de jonge dwaas eerst 

schrijven geleerd had. 

Ì Toen Halder 18 jaar was vertelde hij zijn ouders 

van plan te zijn een vrouw te zoeken. Zijn ouders waren er o 20 blij 

om en gaven hem te kennen dat het hun niets kon schelen of het 

meisje:rijk of arm was en dat zij niets liever wilden dan dat hij zo 

gauw mogelijk ging trouwen. De arme mensen hadden schoon genoeg 

van zijn kunsten } 

Naar toen Gosse deze reactie vernam, besloot hij 

nog enige járen met vrijen te wachten 

Ongeveer acht jaar later werd hij verliefd op de 

schone dochter van een weduwe. Het meisje raakte zo onder de in- 

druk van de rijke grapjas, dat ze niet meer te houden was en zo 

vlug mogelijk èn het huwelijksbootje wilde stappen. Toen Gosse 

merkte dat het kind zo zwaar verlicfd werd, verbrak hij de verhouding, 

_ jj - ze _ _— ee — — — en —  
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liet haar An de steek en begon haar moeder het hof te maken. De 

weduwe werd verschrikkeliĳĳk kwaad op Gosse en verbood hem ook nog 

maar: één vinger naar haar dochter uit te steken. 

Gosse zocht zijn geliefde weer op en ging er met 

haar vandoor, trouwde met haar en stelde de moeder van dit feit in 

kennis ..e« 

Het huwelijksleven van Gosse en zijn vrouw was prima, 

De vrouw had begrip voor de man en vatte alles met humor Ops zo ook 

het feit dat hij mees% onder het bed sliep en niet er in ! Zij 

had zelfs plezier an zijn gekke streken, mits zij zelf er maar niet 

de dupe van werd en dat was maar al te vaak het geval, 

Meestal ging Gosse bij het opkomen van de zon naar 

of onder het bed en sliep dan tot het donker begon te worden. Zo 

moest zijn vrouw 's avonds zorgen voor het ontbijt. Verder wenste 

mijnheer de echtgenoot omstreeks middernacht de warme maaltijd en 

's oehtends tegen het aanbreken van de dag een avondmaaltijd. 

Dit was 

echter nog niet het erg- 

ste voor de zwaar be \ 

proefde ega. Zomerdag | 

wilde haar man nl, geen 

verse groenten eten, 

doch prefereerde hij 

zoute ingelegde winter-- 

kost, maar wanneer het 

winter was eiste onze 

malle Fries dat er ver- 

se groenten op de mid 

dernachtelijke tafel 

kwamen. Hoeveel moeite 

en geld dat kostte kon 

hem niet schelen, 

Ook 

moesten zomers In alle 

kamers vuren gestookt 

worden. Cosse zat dan 

met al zijn kleren aan 

te genieten van-de heer- 

lijke temperatuur, die 

buiten 25 graden was en 

binnen tegen de veertig. C 
SjJusSse In Zyn gewone doen --- 
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Maar wanneer het 's winters 15 gr. vroor mocht er geen haardvuur 
branden. Gosse zat dan met een blauw gezicht in eenstoel, ter 
wijl vrouw en huispersoneel met twee of drie jassen aan door het 
huis liepen te rillen. 

\ 

Halder was rijk en bezat veel landerijen, waardoor 

hij zich ook veel kon veroorloven. Zo wilde hij de pachters een 

huurcontract laten tekenen; waarin zij verplicht werden de hele 

winter door het vee in 't land te laten lopen en dit zomerdag op 

stal te zetten, opdat dan al het gras gemaaid kon worden. Hier 

werd niet veel voor gevoeld, zodat Gosse het land maar onverhuurd 

liet liggen s.v. 

Wanneer het slecht weer was liet Gosse het rij 

tuig voorkomen om een ritje te maken. , Wie denkt dat hij er in ging 

zitten heeft het mis. Bij storm liep hij er graag noast, bij sneeuw 

val zat hĳ er het liefst bovenop en bij regen hing hij er onderaan ! 

Was Halder voor een maaltijd uitgenodigd en had 

hij plechtig beloofd te zullen komen, dan bleef hij juist weg en 

liet de gastvrouw met het eten zitten. - Had hij echter voor een 

aanbod bedankt dan stond hij plotseling op tijd aan tafel, die niet 

voor hem gedekt was. 

1 N n : 
De excentrieke Gosse was eon uitstekende rede 

naar. “Zijn stijl was schoon“, vermeldden de bronnen tijdens zijn le- 

ven, Pzijn smaak onvervalst en verheven en zijn vernuft onuitputte- 

lijk in de keurigste vindingen". Maar het ergste was, dat, terwijl 

velen naar hem hoorden, hij plotseling zijn kaken op elkaar hield 

midden in een zin en er vandoor ging. 

Hij schreef heel wat stukken bijelkaar. Zijn pro- 

za en poezie waren dusdanig dat de uitgever het graag wilde uitge- 

ven. Toen Cosse dat in de gaten had; verscheurde hij al zijn penne 

vruchten en begon opnieuw te schrijven. Dit was echter zo slecht; 

dat er geen uitgever voor was te vinden, Geen nood, dan liet Gos- 

se het van eigen geld drukken, maar veel plezier leverde dit niet 

voor hem op; daar geen mens de onzin wilde lezen. 

Zeven en dertig jaren waren Gosse en zijn vrouw 

getrouwd geweest toen het huwelijksgeluk verstoord werd door een 

ernstige ziekte van laatstgenoemde. Vermoedelijk is een kouvatting 

gedurende de wintermaanden oorzaak van de ziekte geweest. De toe- 

stand van mevrouw Halder werd erger en erger, terwijl Gosse niet 

van het ziekbed week, Er was geen hoop meer en de dag kwam waarop 

zij voorgoed de ogen sloot. 

Haar man leed er verschrikkelijk onder. Hij wilde  
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niet eten, drinken of slapen. Onafgebroken zat hij bij het lijk van 

zijn geliefde vrouw te huilen en kermen. Het duurde drie dagen en 

nachten lang en de buren ‚wisten niet hoe ze de arme man zouden 

kunnen troosten. Noch de dominee, noch de burgemeester konden hier- 

in verandering brengen. i 

De vierde dag werd er een troostgedicht gebracht 

door een goede vriend. Gossc las de eerste, regels, sprong op, be- 

gon te dansen en te zingen, trok zijn beste kleren aan en vertrok 

voor een plezierreis naàr Amsterdam. De knecht, de meid en de bu- 

ren liet hij achter met het lijk. Met de begrafenis wilde hij niets 

moer te doen hebben. _ 

Na mijnheer Halders thuiskomst kwam de dominee op 

bezoek. Deze vermaande onze vriend dat hij toch niet op deze wijze 

verder door het leven kon gaan. Gosse hoorde aandachtig naar het- 

geen de predikant te zeggen had. Toen deze was uitgesproken gaf 

‘Gosse hem de hand en zei: “Dominee, U hebt groot gelijk, en nu U mij 

zo overtuigd hebt, zult U de gevolgen er ook van zien 1 Och;wat 

was dominee blij, dat hij de komiek van Dokkum nu eindelijk op het 

rechte pad had gebracht. Maar wat kwam dominee bedrogen uit .….. 

Nog dezelfde avond reisde Halder af naar Brussel 

en werd „.. rooms. Om alles goed te doen ging hij meteen maar in 

een klooster en werd monnik. Maar weldra begon het lieve leven ook 

daar. Wanneer hem de kruin geschoren wordt laat hij dat maar voor 

de helft toe, koopt de grootste pruik die in de stad te krijgen 15 

en zet die op het hoofd, waarna hij het klooster weer opzet | 

Niettemin leek het dat Halder het kloosterleven 

best beviel. Des te meer verbaasde het alle kloosterbewoners dat op 

de dag dat het proef jaar om was Gosse er vandoor ging en de Abt een 

cadeau liet bezorgen in de vorm van honderd roggebroden Cn honderd 

geselroeden. …… 

Twee dagen voor zijn dood wilde Halder nog een 

testament laten maken. De notaris kwam bij hem, maar vertrok zonder 

zijn werk te hebben kunnen doen. Nu moesten er nog rechtsgeleerden 

uit Franeker en Utrecht komen om het testament op te maken, maar 

ook deze heren weigerden ‚.….. De laatste wil van Gosse ging namelijk 

tegen alle recht en zeden in. Hij wilde een fonds stichten, waaruit 

iedereen , die zich vriwillig ophing of zich voor het hoofd schoot; 

een premie kon ontvangen. Toch moet Gosse “normaal” bij zijn verstand 

geweest zijn tot de laatste minuut aan toe …… 

ak lk     

JAN JANS, 
EEN DOKKUMER EVANGELIST 

Ì Onder de rare kostgangers komen we soms figuren te 

sen in kringen die eigenlijk boven elke verdenking moesten staan 
Kaar overal is nu eenmaal kaf onder het koren. Zo ook met Jan ° 
Jans, een evangelist uit Dokkum, die voor het oog van de wereld 
goed wilde doen en de mensen bekeren. Hij maakte er werk van om de 
armen en gebrekkigen woorden van troost toe te spreken en samen 
met hen uit de Bijbel te lezen. 

Wat echter niemand van Jan dacht deed Jan en we a- 

L & 9 ten nu de stukken zel maar aan het woord die een duidelijke taa 

spreken: 

"de gevangene in Julij laestleden is gecomen in de Beijer 

binnen Leeuwarden om te spreecken eenen Jurck Jans inno- 

cente (imbeciele) dochter, gelijek hem oock wierde toege- 

staen op voorgeven van voors, onnozle vrouw uiĳjt Godts 

woordt te willen onderrichten; dat de gevangene omtrent 

de tidtt van een uiĳĳr bij de innocente vrouw is verbleven; 

dat de gevangene op den 15 augusti 1680 wederomme is ge- 

comen om met voors, Jurek te spreeeken, soo hij voorgaff 

uiĳjt Godts woordt; dat de gevangene inplaets van sulcx de 

voors. Jurck oneerlijek heeft aengetast ,” 
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Î . Dan volgt een beschrijving van daden die in de regel 

niet An het openbaar vermeld worden en best zouden passen in 

“Lady Chatterley's minnaar, maar dat er op neerkomt, dat de imbe- 

ciele vrouw door de evangelist werd aangerand. 

Het was wel een vreemd evangelie dat de evangelist 

haar bracht. Deze mening werd trouwens ook door de heren van het 

Hof gedeeld, en daarom kreeg Jan Jans een flinke geseling, waarna 

hij voor drie jaren buiten de grenzen van Friesland werd gesloten. 

of hij daar ook het evangelie verkondigd heeft weten we niet, maar 

in elk geval moest Jan het zonder Jurek doen, 

Uits Crim. sententies Hof van Friesland, 2,10.1680.
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MECoR. 

DE HEER VAN ZWEDEN ® 

VOOR ALTIJD VERBANNEN 

LICHTE STRAF VOOR VECHTERSBAAS 

De “Heer van Zweden” was een berucht individu. Hoe hij 

aan zijn mooie bijnaam gekomen is wordt door de processtukken niet 

duidelijk. Vóór 1692 woonde hij in Crijpskerk, daarna in Kollum. Maar 

in Kollum liet men hem niet lang met rust, Men kreeg in de gaten 

dat hij dezelfde persoon was als Johannes Jans, die op 2 juni 1679, 

's avonds 7 uur, bij Dirk Tialckes, herbergier te Kollum, met “blote 

messen" had gevochten, waarvan de afloop minder mooi was. 

Op die bewuste avond was in de herberg ook een zekere 

Jan Siebes uit Ee. Er kwam ruzie en beide mannen gingen naar de 

schuur om het uit te vechten, “Jan Siebes werd gewond 

“dat hij ter aerden leggen bleef, dat de steeck tusschen de 

onderste ribben door van boven nae beneden gaende tot in 

  

  het onderste gedeelte van de lever penetreerde, dat de pa- 

tient aldaer verbonden sijnde, nae Dockum was gebragt; op 

hope van aldaer gecureert te worden, dat hij in plaetse van 

sulx van tijt tot tijt swacker werdende op den 27 dito is co- 

men te overlijden", 

  

Johannes Jans, de Heer van Zweden dus, had maar beter 

buiten Kollum kunnen blijven, maar het ongeluk wilde, dat hij in Gronin-- 

gerland ook niet veilig was. 

Terwijl zijn vrouw en kinderen uit waren naar familie, had 

Johannes de dienstmeid Jantien Reinders verzocht hem zekere genoegens 

te verschaffen. Jantien voelde daar weinig voor, maar toen de Heer 

van Zweden het mes nam moest ze doen wat Heer Johannes wilde. Jan 

tien hield haar mond niet en daarom moest Johannes vluchten... 

Intussen werd Jantien de dienst opgezegd en ook zij ver- 

trok naar Friesland. Te Burum kwam zij in dienst bij Aukjen Binses, j 

weduwe van Nittert Jans. Daar hield zij haar zwangerschap verborgen,   
maar de boerinne merkte toch dat ze in de kraam moest. Ze ontkende 

echter op zekere nacht van een kind verlost te zijn. 

De weduwe haalde toen Jantiens broer, Pieter Reinders uit 

Visvliet, er bij en die sloeg zijn zuster de volgende morgen precies zo 

lang, totdat ze bekende het kind eerst in het bedstroo verstopt te 

hebben en daarna in een pot met as te hebben gestopt. Het kind van 

de Heer van Zweden zou echter kort na de geboorte gestorven zijn, 

althans volgens de bekentenis van Jantien … 

Zij moest hiervoor echter zwaar boeten, want op 17 

juli 1693 werd ze door het Hof van Friesland veroordeeld tot een 

strenge geseling en vijf jaar gevangenisstraf, 

Maar toen had Heer Johannes zijn vonnis al gehoord, 

Hj stond op 18 mei 1693 voor het Hof terecht en Behalve de vecht par 

tij werd hem ook de verkrachting aangerekend. Maar ………. in Leeuwar- 

den had men in die dagen een vreemd soort rechters. De arme Jan- 

tien moest vijf jaar de gevangenis in, terwijl de Heer van Zweden, 

die toch een moordenaar was; slechts “ten eeuwige dage” verbannen 

werd uit Friesland. Een wel heel lichte straf voor zo'n individu e—
 

Uit: Crim. sententies Hof van Friesland, 18.5.1695 en 17,7.1693. 

  

SNELDIENST 

KOLLUM -— LEEUWARDEN 
DE POSTWAGEN WAS TOEN WAT DE N.O.F. NU IS „a.s 

In het jaar onzes Heren 1695 werd Kollum uit het 
isolement verlost, Het was er feest, want de postwagen werd in 

dienst genomen. In een paar uur zou men vanuit Kollum Leeuwarden 

kunnen bereiken. Hoe was het mogelijk ! 

Elke dag een geregelde dienst. Zomers met een open 

wagen, 's winters met een overdekte. Om vier à vijf uur (een uur 

meer of. minder deed er niet toe) vertrok in de vroege morgen de 

koets naar Leeuwarden en 's avonds laat arriveerde hij weer in Kol-- 

Lum, indien hij niet ergens was blijven steken in de modder of een 

wiel verloren had. En !'s winters vertrok “de snel® bij het opkomen 

van de zon. Maar dan moest rekening gehouden worden met ernstige 

vertraging; want bij sneeuwval begonnen de moeilijkheden pas goed te 

komen. 

"De snel was niet duur. Het tarief was “maar® f.b, =— 

voor een retour in de “overdekte en f.3, — in de open lucht. 

b E t  



    

  

is Winters was het iets duurder, nl. f.6, — en fet, =« 

Is het toen werkelijk feest geweest in Kollum ? 

Vermoedelijk niet, want de retourtjes waren onbetaalbaar voor dier 

gene die niet toevallig tot de adel of het patrictaat behoorde; 

want in hedendaagse munt omgerekend kwamen de reiskosten op f-259 = 

tot f.,50, = } 

Uit: Hepkema's memoires, ‚ ‚ _ 
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MOORD TE WOUTERS WOUDE 

KLETSPRAAT BRAC HE MEINDERT GA BES 

TOT RAZER NIJ „uaseree 

Omtrent een moord te Wouterswoude, op St.Pietersdag 

1695 door WHeindert Gabes gepleegd, lezen we in het sententieboek het 

volgende; 

udet eonen Belek Reytzes gewoont hebbende tot Wolterswolde 

onlangs buiĳjten echte is beswangert en in die dracht reeds 

verre was gecomen. Dat sij Eelek van eenige der gebuiren 

  

genomen op voorwenden dat noijt eenige vleeschelicke con 

versatie met haer hadde gehadt. Dat den gevangene dat 

nae den dader gevraegt sijnde heeft genoemt desen gevange- 

ne. Dat den gevangene dit voorgeven seer euvel heeft op=- 

  

  

    

  

seggen van Eelck Reytses is gewaer geworden van de 

dienstmaegd van sijn vader, die seide sulx van een der 

gebuiren te hebben vernomen, dat den gevangene om hem 

hier over te wreecken voorgenomen heeft gedachte Eelck 

Reytses om 't leven te brengen. Dat de gevangene tot 

tt uiĳjtvoeren van dit sijn boos en verfoielijck voornemen 

heeft genomen een vuijroer en 't selve op St.Pyttersdagh 

laestleden met buskruid ende hagel eenige weecken te vo 

ren bij den gevangene tot Doccum gekocht, geladen. Dat de 

gevangene voors. St.Pyttersagh tot het uĳĳtvoeren van het 

faict heeft uiĳjtgekoren, omdat sijn vader op dien dagh nae 

Doecum, voorts al. het ander volck uiĳt ende hij gevangene 

alleen te huiĳs was. Dat de gevangene des avonts tus= 

schen ses en seven uiĳren met dit geladen roer hem heeft 

begeven aen het huiĳs van Eelck Reytses sijnde omtrent een 

quartier uiĳjrs van dat van sijn vader gelegen. Dat den ge 

vangene door de vensters vernemende dat Eelck Reytses het 

lieht nogh niet hadde aengesteeckenende dat het vier 

nogh niet brande, een weinich tĳts aldaer heeft vertoeft. 

Dat den gevangene nae sulx als het vier begon te branden, 

siende dat Belck bij het vier op de knien met de rugh aff 

zijde nae hem gevangene toesat ende dat haer kint over de 

kamer lopende omtrent drie off vier treden van haer was, 

sijn roer op de persoon van Belek Reytses heeft aengelegt, 

gelost en alsoo deselve ter aarden neergeschoten.   
__Daarna begaf de moordenaar zich naar Visvliet. In 

dit grensdorp aangekomen kreeg hij een ingeving terug te keren, want 

dan zouden ze hem misschien niet verdenken. 

Inmiddels zagen de buren de volgende dag dat de 

deur van Eeleks woning gesloten bleef, Ze vonden dat verdacht en 

braken deze open. Belck lag voor de haard, aan de linkerzijde door 

zeef d met hagel. Haar kind lag er naast te slapen. 

ts [iiddags kwam de moordenaar terug, maar hij kreeg 

geen kans zijn onschuld te bewijzen, - Op 9 maart 1695 stond hij voor 

zijn rechters en moest aanhoren dat het volgende vonnis tegen hem 

werd uitgesproken: 

“bij den Scherpregter ter plaetse van het gerechte :buijten 

de Stadt aen een Staeck gewórgt ende van het leven ter 
doot gebragt te werden, ordonneerende voorts dat des 

Gevangenes lichaem op een radt aldaer ten spectacule sal 

werden gestelt. : v
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Uits Crime, sententies Hof van Friesland, 9.3,1695.  
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ROOFOVERVAL BĲ 

BIRDAARD 

BRAC HT MATTHIJS VAN PRAAG A AN DE 

GAL G 

Mogen we U even voorstellen aan Matthijs Jurgens van 

Praag ? Een berucht individu, die op 17 juli 1698 in Leeuwarden 

aan de galg werd gehangen, na een roerig leven en een roofoverval 

bij Birdaard. Een man die 

tal zedert jaren herwaarts is berugt geweest voor eene 

valsch speelder en van sulx in geselschap van andere op 

kermissen ende in de Trekschuiten met de passagiers te heb- 

be gevochten dat den gevangene oock wel sijn werck heeft ge- 

maeckt van het na balletjes onder twe of meer doppen te la 

ten raden off in een riem te doorstecken,. B
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Mathijs bezat ook veel valse dobbelstenen en za maakte 

de knaap met toveren indruk op de goedgelovige gemeente en klopte 

zijn slachtoffers geld uit de zakken. 

Toch leverde dergelijke arbeid blijkbaar te weinig op, 

vandaar dat Matthijs er wel voor voelde om groter spel te spelen. In 

de laatste week van septemoer 1697 trof hij in Dokkum een zekere 

Hendrick Pijbes. De heren maakten een praatje op straat en Matthijs 

vertelde hem dat hij aan de Ee bij Birdaard een eenzame woning had zien 

staan. Volgens de verkregen inlichtingen moest de bewoner er warmpjes 

bijzitten en zou het geen moeite kosten om daar 's nachts eens een 

kijkje te gaan nemen. 

Hendrick voelde wel voor zo'n operatie zonder risico 

en zou nog een aantal vrienden meenemen; o.a. Jan Dock, Jacob Marcus 

en Warner van der Straet, Ze besloten in de nacht van 8 op 9 oktober 

de overval uit te voeren. 

De heren troffen elkaar die avond in Birdaard, wandel= 

den toen langs de Ee en staken met een bootje over naar de andere 

kant van het water. Ze moesten nog een eindje lopen en waren toen 

bij het huis van Dirk Haîjes. 

Dirck was met zijn vrouw alleen thuis en sliep in de 

De mannen liepen om het huis heen, klommen op het dak 

Van daaruit 
kamerbedstede. 

van de hokkelingenstal en wisten daarin een gat te maken. 

  

  

  

drongen ze het huis binnen. De kamerdeur zat echter op slot, zo 

dat er nog een balk aan te pas moest komen om deze open te breken. 

Direct daarop richtten de mannen geweren en een pistool op de bed 

stede, waarin zich de dodelijk verschrikte Dirk en zijn vrouw bevon. 

den. Het pistool werd afgeschoten en vervolgens namen de boeven de 

dekens van het bed om die voor de ramen te hangen. 

“Dat Dirck sulx siende door het dack boven het bedstede 

ondernam nae buijten te komen. Dat hij daerinne door 

eene van het geselschap buiĳten op schildwacht staende, 

en hem indien hij uijtguam den hals bedrijgende te brecken“. 
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Dit behoefde niet te gebeuren, want op hetzelfde 

moment werd hij door de boeven uit de kamer beet gepakt, maar Dirk 

was niet bang en had 's nachts een vork bij zich in de bedstee. 

Hiermee bewerkte hij nu de boeven, maar tegen een overmacht kon hij 

niet op. Toch werd Één van de rovers met deze vork dwars door de 

kaak gestoken 1 

De heren waren nu woedend. Ze dreigden. Dirk te 

zullen deden en schoten met het pistool op hem, waarop hij zich 

moest overgeven. Na hem de vork ontnomen te hebben, sleepten ze 

hem uit bed op de vloer. Hij werd gebonden, waarop de onmensen de 

vrouw uit het bed trokken en eveneens vastbonden. 

De kast werd opengebroken en 40 carolus guldens 

was de hele buit die aangetroffen werd aan geld. Verder werden 

twee regels zilveren knopen en enige manshemden gevonden. Ook een 

paar nieuwe schoenen van Dirk Haïjes gingen mee. De rest lieten ze 

liggen. Dirk en zijn vrouw werden ieder op een bedstee gesmeten .« 

De operatie mocht geslaagd heten. De heren wandel - 

den naar de boot, staken de Ee over, waarop Matthijs zich naar Leeu- 

warden begaf en de vrienden weer naar Dokkum. Deze laatsten zijn 

er in geslaagd te ontkomen. 

Intussen verstreek de nacht en ook de dag bracht 

geen verandering in de toestand waarin Dirk en zijn vrouw verkeer 

den. Het huis stond te afgelegen, Pas de volgende avond kwam een 

zekere Tjerk Jetzes voorbij en bespeurde onraad, waarna de slacht- 

offers bevrijd konden worden. 

Hatthijs Jurjens van Praag was blijkbaar een te be- 

kende figuur om niet tegen de lamp te lopen. Hij werd gearresteerd 

en op 16 juli. 1698 veroordeeld “omme bĳ den scherpregter aen de 

gelge gehangen geworgt ende alsoo van het leven ter doot gebragt 

te worden,"  



    

DE MALLE GRAAF 

ouUDWOUDMER 5 IJ L WAS ENKELE JAREN DE 

RESIDENTIE VAN DONoOUGH MAC CAR TH Y 

COMTE DE CLANCAR TY 

Oudwoudmerzijl is geen bekend gehucht ín Friesland. 

Het is ook moeilijk te bereiken aan het Dokkumerdiep. Een paar boer- 

derijen en een paar huizen, alsmede een grote kolk =— het Mallegraafs- 

meer — ontstaan bij een dijkdoorbraak tijdens de St,Pietersvloed van 

1651, is alles. De Oudwoudmerzijl (sluis) werd toen weggeslagen. 

Vroeger stond hier nog een huis dat. twee verdiepin- 

gen telde. Het werd “de Mallegraafsburg' genoemd, (lallegraaf smeer 

en Mallegraafsburg bewijzen al dat hier een “malle graaf“ heeft ge- 

bivakeerd én dat was heus niet de eerste de beste, maar een avontu- 

rier van groot formaat ! 

Donough Mac Carthy Comte de Clancarty werd in 1668 

te Barney bij Cork in Ierland geboren als zoon van de protestantse 

Callaghan Mac Carthy en Elizabet Fitzgerald. Op 21 november 1676 

stierf Callaghan Mac Carthy. De 8-jarige zoon werd nu zeer streng 

protestants opgevoed door de moeder, tot ongenoegen van de verdere 

rooms-katholieke familie. ) 

In 1684 wist zijn oom Justinus invloed op de gonge- 

Nee te verkrijgen en in het geheim een huwelijk tussen de 15- -jarige 

Donough en de ll-jarige Elisabeth Spender, dochter van Robert graaf 

van Sutherland te bewerkstelligen. Op 5 december 1684 werd dit huwe- 
lijk in de Westminster Abbey gesloten, Daarna gingen de jongelui uit- 

een om elkaar in jaren niet weer te zien, 

De 15-jarige graaf vertrok vaar zijn goederen in Ier- 

land en werd katholiek. Dit leek hem beter toe, daar hij onder koning 

Karel II, die in het geheim de katholieke godsdienst beleed en katho- 

lieken bevoorrechtte, op deze wijze eerder tot macht „en aanzien kon 

komen. 

Bij de troonsbestijging van Jacobus II werd Clancarty 

commandant bij de ruiterij. Hier moet hij volgens de Engelse geschied- 

schrijvers uitgemunt hebben in het plegen van wreedheden. Verder 

wordt hij beschreven als een losbandig heerschap, die van het geloof 

eigenlijk niets moest hebben en het er slechts om begonnen was beroemd 

te worden ‚…‚.… i   

= 67 — 

In mei 1689 nam de jonge graaf met dispensatie van 

de koning zitting in het Ierse Huis der Lords, Maar inmiddels 

veranderde de situatie. Willem IIT was overgestoken naar Engeland 

en Jacobus II kon slechts op Ierland standhouden tegen Oranje. 

Daar logeerde de vorst bij Clancarty, die nu benoemd 

werd tot kolonel en kamerheer van koning Jacobus. De vreugde duur 

de slechts kort, want de slag aan de Boyne bracht de ommekeer. De 

graaf werd gevangen genomen en opgesloten in de beruchte Londetse 

Tower . 

Voor de graaf zag het er niet mooi uit. Hij ver- 

wachtte niets anders.dan de kop te zullen moeten verliezen, maar 

uitstel betekende afstel en zo zag onze Donough kans op 2/7 oktober 

1694 uit de Tower te ontsnappen. Zijn pruikebol had hĳ in bed ge- 

legd met 't opschrift “de pruikebol zal namens mij optreden”. 

Hij bereikte Ostende en werd later bevelhebber van 

het corps Ierse uitgewekenen in Frankrijk. Bij de vrede van Rijswijk 

in 1697 was zijn rol echter voorlopig uitgespeeld. Nog hetzelfde 

jaar keerde hij in het geheim terug naar Londen, waer zijn vrouw hem 

verborgen hield, maar door een kamermeisje werd hij verraden. 

In de nieuwjaarsnacht 1697 = 1698 werd hij met zijn 

vrouw in de armen gevangen genomen en weer opgesloten in de Tower, 

Lang heeft het tweede verblijf in de gevangenis niet geduurd. Door 

hulp uit regeringskringen mocht hij op 27 mei. 1698 met zijn vrouw 

uit de kerker, doch moest het land verlaten. Zijn vrouw ging niet 

mee . 
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In het voorjaar van 1699 vestigde de graaf zich te 

Oudwoudmerzijl. Hier zou hij door bemiddeling van de familie Modder- 

man uit Groningen jaarlijks 18000 à 20000 gulden ontvangen hebben, 

die door de Engelse regering werden overgemaakt .…. Dit verhaal 

is vermoedelijk door de Malle Graaf zelf verzonnen; want de Engelse 

regering was nu niet bepaald een vriend van hem. 

Eerder was dit een dekmantel om zijn avonturen mee 

te verbloemen en de bevolking van noord-oostelijk Friesland zand 

in de ogen te strooien. Het grafelijk huis was in werkelijkheid een 

versterking of liever gezegd een smokkel en zeeroversnest £ 

Tot 1706 woonde de Malle Craaf geregeld In zijn 

“burgt“, tenzij hij op zee was voor “zaken”. Na 1706 bleef het nog 

lange tijd zijn eigendom, doch hij vertoefde er zelden meer. Over 

het leven van de graaf te Oudwoudmerzijl is weinig te achterhalen
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en we weten dan ook meer van hem in zijn “Rottumse tijd*. Want in 

1706 verhuisde mijnheer de graaf’ van Oudwoudmerzijl naar Rottum. 

ES 

Op 25 december 1706 kocht Clancarty Rottum van Abel 

Eppo van Bolhuis, rechter te Warffum, voor een deel zelf bezitter 

en voorts als lasthebber van mevr. Trip. In de koopacte wordt ver- 

meld: 

“verkocht aan Donough comte de Clancarty du royaume d' Ire- 

lant het eilant Rottum, met zijne annexe sanden en stranden, 

gerechtigheden en heerlijckheden etc. Voorts een aenpart in 

het eilant Busch, Coorn- en Simonszand met annexen, als- 

mede het huiĳs op gemelte eilant staende, het schip met 

seil, tuigh, ankers en touwen daerbij gebruiĳjckt, twee paer- 

den en een waghen, het mobiele huiĳjsraed op de bovenkaemers 

als bedde, deeckens, laakens, iĳzerwerck, stienwerck, glar … 

sen, tafels, stoelen etc., daerinboven netten om de vis 

schen en konijnen te vangen. Voorts alles wat op het Eilant 

toekoomet, exempt hetgeen reeds op het eilant gestrant en 

geborghen is, en hetgeen voor de betaling van de koopsom 

moeht stranden; dit alles voor eene somma van 5000 car, 

guldens,“ 
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De positie van de graaf op Rottum is éénmaal ernstig 

in gevaar geweest. Op Db nov. 1715 zonden de Staten-Generaal aan 

de regering van Stad en Lande een schrijven van de Britse gezant, 

waarin geprotesteerd werd tegen de politieke activiteit van de "Ja- 

cobiet“ Clancarty. 

De staten schrokken hevig van dit schrijven en haastten 

zich maatregelen te nemen. Majoor Casper Coerkamp werd met militai- 

ren naar Rottum gestuurd om huiszoeking te doen. Wat de soldaten op 

het eiland is overkomen of wat ze daar kregen te zien is niet bekend, 

maar ze keerden terug zonder Clancarty of iemand anders, waarmee de 

zaak naar de doof pot verhuisde. 

De graaf hield niet van de eenzaamheid. Behalve de no- 

dige bedienden had ‘hij ook enige dienstboden in dienst en tevens eni- 

e muzikanten, die het leven wat moesten opvrolijken. 

Hoofdpersonen waren naast de graaf drie jonge meisjes; 

naar men wil cen zwart, een blond en een roodharige, die met de 

graaf lief en leed en ook het bed deelden. De landelijke bevolking 

ten zuiden van het Wad vond dat de graaf met deze dames maar een 

vreemde levenswandel volgde. len sprak van de “harem” op Rottum 

en gaf Clancarty toen de bijnaam “de Melle Graaf". 
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Clancarty was een echte autocraat. Hij was alleen- 

heerser. Zo veroordeelde hij eens een bediende tot de dood door mid- 

del van de strop. De militaire macht van de graaf was echter te 

gering om hem te bewaken en zo zag deze op de morgen dat het von- 

nis voltrokken zou worden kans bij eb het wad over te komen,;waarvan 

hij de geulen en slenken niet kende. Behouden kwam deze man te Warf- 

fum aan. 

Kerstmis 1717 werden Groningen en Friesland ge 

teisterd door een grote watervloed. Op Rottum steeg het water 

van uur tot uur. De woning van de graaf kwam vol water te staan 

en de bewoners wisten ternauwernood een van de schepen te bereiken. 

Zij strandden met het schip bij Groot-Zeewijk op de kwelder onder 

Warffum. zi 

Deze tocht bleef niet zonder gevolgen voor één der 
jonge dames. Onder de indruk van dit vreselijk gebeuren schonk zij 

te vroeg het leven aan een jong graafje, dat na de geboorte spoedig 

overleed en begraven werd in de kerk te Warffum, Volgens het graf 

boek betaalde de graaf 100 gulden voor het graf... Bij de terugkeer 

op Rottum bleek het grafelijk huis door de vloed vernield te zijn ……,
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De scheepvaart uit de Elbe, Eems en van Dokkum stond 

ongetwijfeld onder contrôle van de graaf. Al worden geen staaltjes 

van directe zeeroverij aangetroffen, toch loerde men in Rottum en 

elders op buit. 

_ Trouwens de graaf schrijft zelf op 5 juli 1728 dat 

door hem een overval is gedaan op de “Soltcamper" schippers. In 

1707 strandde een Nederlands schip tussen“Rottum en Borkum. De Bor- 

kumers wilden de zeelui helpen, maar Clancarty verbood dit, daar 

het schip-binnen zijn eigendom was gestrand. Het sechip.met inhoud 

eigende hij zich toe. 

Ook moet hij een bord aan een paalwerk tussen Rottum 

en Borkum geplaatst hebben waarop stond, dat een ieder die op zee 

gevonden goederen naar Rottum bracht, de helft van de opbrengst zou 

krijgen. Vast staat ook dat de graaf eens in Emden duizend gulden 

uitkeerde aan iemand als aandeel in een schip met Spaanse produc- 

ten aan boord. 

De uitkijkposten aan de Elbe en het Dokkumerdiep krijgen 

door deze feiten toch wel een zekere betekenis. Al kan de Malle 

graaf geen zeerover van beroep worden genoemd, vast staat wel dat 

hij hierdoor op Rottum een leven kon leiden als een prins. 

Na de verkoop van het eiland ging Clancarty op het 

kasteel de Praalshof aan de Elbe bij Hamburg wonen. Daar overleed 

hij 19 sepb: 1754 in de ouderdom van 64 jaar. 

Uit: Andreae: “Beschrijving van Kollumerland en Nieuw-Kruisland"; 

Kr.C,P.L.Rutgers: Croninger Volksalmanak 1905, blz. 88. 
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DIT BOEKWERK VERD UITGEGEVEN,DOOR 

MICROPRINT =— HAR DEGAR IJ P 

MICROPRINT verzorgt speciaal de uitgave van boekwerken met een 

kleine oplage, waarvan het laten drukken te kostbaar is. 

Deze eenvoudige gecyclostyleerde uitgaven kunnen ook verfraaid 

worden met foto's en gebonden in linnen of leren band, 

  

MICROPRINT _ RIJKSSTRAATWEG 40 > HARDECARIJP (Fr.) 
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DOODSTRAFFEN VOOR 

INBRAAK TE AUGSBUURT 

“In Augsbuurt woonden Auke. Jurjens en zijn zoon 

Jurjen met hun dienstbode. In de nacht van 25 op 24 september 

1699 lagen zij rustig te slapen, toen een viertal mannen rondom het 

huis slopen. Het waren Hartse Cerrits van Jorwerd, die in 1696 

te Assen wegens diefstal gegeseld en gebrandmerkt was; Roelof 

Heynes uit Hoogeveen, die op 6 maart 1697 was gegeselà en voor 5 

jaar verbannen, alsmede een zekere Egbert Andries en Sipke N.N, 

   
“dat de gevangene cum socius in sulx doende een gat 

in de achtergevel hebben gebroocken;, daer door heen 

getast, de deuren geopent en alsoo in huiĳs sijn gecomen 
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De neren staken een kaars’ dán'en gingen naar de ka- 
mer 2 

“dat sij op het bedde van Aucke aanvallende hem daer van 

gescheurt ende op de banck daer voor staende hebben 

neergeset; dat hij hem aldaer handen en voeten met een 

nieuw halve Stuiĳjver touw dat bij haer hadden wel ter 

dege te samen hebben gebonden dat de armen so streng 

waren geknevelt dat het vel daer bij neerhing, dat ter 

wijlen dit geschiedde een van de geweldenaers den dienst- 

maegd op het bedde heeft gekeert; dat hij vervolgens de- 

selve geliĳjcken handen ende voeten aen elkanderen hebben 

vastgebonden. * SEG
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Een van de boeven nam de broek van de baas en haalde 

daar een geldbuidel met 12 schellingen plus de kastsleutel-uiït. De 

kast werd geopend en ook de kist op zolder moest het ontgelden. Er 

werd uitgehaald wat maar te gebruiken was. Het gestolen goed ging 

in een zak en toen de heren niets meer konden vinden werd Auke weer 

An de bedstee gesmeten, waarop zij verdwenen. 

Auke bleef achter, maar hij had opgevangen dat de he- 

ren met de goederen naar Croninger Opende zouden gaan, waar hun 

vrouwen wachtende waren en dit was tevens een aanwijzing waar men 

de dieven moest opsporen. Kij werden inderdaad achterhaald vóór de 

Groninger grens. Egbert en Sipke wisten te vluchten, maar Hartse 

en Roelof werden de dupe. 

De buit bestond uit: 18 zilveren ducatons, 90 goud- 

guldens, 7 en @2 halve gouden ducaten, een dubbele en 2 enkele  
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ducaten,; 14 rijksdaalders, 2 mansrokken, een lakens onderrokje, 3 

hemdrokken, waarvan twee met zilveren knopen, 5 paar “hosen”, een 

zilveren hechten mes, 6 lakens, 7 manshemden, een “snaphaen” en een 

rij losse zilveren knopen. 

De gestolen goederen moesten echter duur betaald 

worden, want beide gevangenen kregen op 18 november 1699 te horen: 

“bij dese omme bij den Scherprechter aen de galge gehangen 

geworgt ende alsoo van het leven ter doot te werden ge- 

bracht. 

Voor inbrekers kende men geen genade ! 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 18.11.1699. 
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RINSKE MOEST BRUTALE JAN 

DE NAGELS KNIPPEN 
MAAR KREEG ALS DANK EEN SNEDE OVER HAAR GEZICHT eee 

De “goede oude tijd* was vol van ruwe zeden. Dik- 

wijls komt men in de sententieboeken en de bijlagen voorvallen tegen 

waarvan men zich af vraagt: hoe is het mogelijk geweest dat demand 

zover kon gaan. Veelal kan men dergelijke zaken niet beschrijven 

daar de welvoegelijkheid dan niet meer in acht kan worden genomen, 

Meestal waren vrouwen de dupe van dergelijke 1ie- 

den, die in beschonken toestand de gekste dingen uithaalden en vaak 

op wellustige wijze verwondingen toebrachten, Hoewel het in dit ge- 

val niet gaat over onzedelijke handelingen, werd Rinske Jans, de 

vrouw van Binnert Jans; geprest tot iets, dat beslist minderwaardig 

was en als dank daarvoor kreeg ze een veeg met een mes in het ge- 

zicht. 

We laten hier in extenso volgen hoe de wildeman 

Jan Belses uit Wouterswoude zich misdroeg. Zijn optreden werd geluk 

kig verdiend gehonoreerd met een geseling en drie jaar gevangenls=- 

straf: : 

üdat de gevangene woonachtich is op het Tolhuiĳjs aen de 

Croninger treckwegh tot Walterswolde, dat de gevangene ru
tt
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verdaght ende berucht is met allerhande quad geselschap 
toe te houden ende soodanige personen ten sijnen huiĳse 
Ea logeren, dat omtrent twe jaeren geleden de gevangene 

1s geweest ten huiĳse van Binnert Jans, hospes buijten 

Doccum aen de Woudpoort in geselschap van Meiĳĳnert Jans 

van Driesum, dat wanneer Meiĳnert onder anderen tegens 

de gevangene seijde ende den selve afried van geen quaed 
volk te willen verbergen, de gevangene sulx te qualijek 

heeft genomen dat hij daer over op een gluĳperige wijse 

gedachte Meijnert 't aengesicht met een mes opengesneden 

heeft. Dat wanneer de gevangene hierover ten huiĳse van 

Saecke Ruiĳjrdts met eenen Pijtter Heiĳnes vrijgzesel tot 

ie Valterswolde in gesprek geraeckte, de gevangene Pijtter 

dreiĳgende toeseijde, hij wilde hem wachten dat hij sijn 

moeïje tronij niet en schande gelijk hij die van Meiĳnert 

gedaen hadde, 

Dat de gevangene op Sondagh de 50 Janrij 1701 omtrent 

een uĳĳr nae noen droncke uĳt Doecum gecomen is, dat de 

gevangene met een'‘verdacnt persoon bij hem gecomen aen 

‘tt huĳĳs van Binnert Jans, dat alsoo den gevangenes 

macker weijgerde in huĳs te gaen, de gevangene Binnert 

die op de stoepe stonde, passeerende alleen in huiĳs is 

gegaen, dat de gevangene bij Rinske Jans de vrouw van 

Binnert in de kamer komende, haer beval, om hem de na- 

gels te korten, dat Rinske Jans sulx in 't begin weiĳ- 

gerde, doch eindeliĳjck om moeite te voorcomen gemeenige 

nagels met de scheer afgeknipt heeft, dat de gevangene 

weijnigh tijts daer nae wegh gaende Rinske Jans die hem 

na de deure volgde een sneed in het aengesichte heeft 

gegeven, dat deselve sneed begon van !'t lincker oire 

ende alsoo over de wang in der kin door tot aen de rech- 

te wange toe,   
Uit: Criminéle sententies Hof van Friesland, 9.7.1701, 
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VRESELIJK DRAMA | 

TE LIOESSENS 

SYTSE JIMMES VERMOORDDE 0 P 

BAR BAARS E WIJZE ZIJ N VERLOOFDE . « 

Het rustige Lioessens heeft ìn het jaar 1707 in het 

centrum van belangstelling gestaan. Ons voorgeslacht was wel wet 

gewend aangaande moorden, wreedheden, misdaden etc., die toen her 

haaldelijk voorkwamen. Maar de moord te Lioessens was wel de wreed 

ste in de jaren rondom 1700. 

Sytse Jimmes was verliefd geworden op Maeijke Douwes. 

Zij verloofden zich, maar trouwen was er niet bij, Nu kwam dat in de 

beste families voor en dit behoeft nog niet tegen het gedrag van 

Sytse te pleiten, Wel pleitte het tegen hem dat hij sedert mei 1707 

met Maeiĳke leefde als man en vrouw. 

Een maand later schijnt het Sytse in zijn bol geslagen 

te zijn, want in de morgen van 22 juni 1707 bedreef hij een misdaad, 

laeiĳke was 's morgens vroeg van 't bed gegaan “om de natuijre te vol- 

doen*!. Sytse stond:ook op. Kaeiĳke meende dat hij naar 't 

land was om te ploegen. Dus begaf zij zich weer naar bed em viel in 

slaap. In die slaap bracht de “geliefde haar een wond toe aan de 

linkerzijde van het hoofd 

nwaerdoor nae verloop van een dagh of twe so swack gewor- 

den dat handen noch voeten heeft conen reppen noch ver= 

leggen, dat de swackheiĳt heeft geduiĳjrt tot haer verster 

ven toe, dat sij derhalven daelijex door haer gebuijren 

heeft moeten worden gereddet en opgepast." 

  

Op vrijdag Ll juli, dus acht dagen,later gebeurde het 

afschuwelijke misdrijf, waarover in het sententieboek staat te lezen: 

ndat op vrijdach den le Julij 1707 des avonts de clocke tien 

uijren, naedat de gebuiĳren waren wegh gegaen en dat de ge- 

vangene (Sytse Jimmes) als voren de buĳĳtendeure wel ge- 

sloten hadde en niemand anders in huiĳjs was, hij met sijn 

huĳĳsvrouw is gaen slapen, dat dien selven nacht des ge- 

vangens vrouw verscheijden .doodlijcke wonden sijn toege- 

bracht en sij onder anderen door 't afsnijden van de keel 

moordadigh omgebracht is; dat de gevangene sich ten 
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huiĳse uiĳjt begeven hebbende, hem aldaer eenige tijt opge- 

houden heeft in het blote hembd, dat de gevangene nae 

verloop van eenige tijt sijn steemoeder Jeltie Doedes 

heeft opgeroepen en bekent gemaeckt, datter ongelegen- 

heĳt ten sijnen huiĳse was.” 
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Jeltje riep direct de buren en ook de dorpsrech 
ter werd gewaarschuwd. Sytse lag in zijn “blote hembd“ in het gras. 

Hij werd gelast mee te. gaan. wat echter de dorpsrechter en de an- 

deren toen zagen is bijna onbeschrijfelijk. Overal was er bloed te 

ziens het hele bed, het lichaam, de vloer, de deur, alles was rood 

gekleurd en ook Sytse was er mee besmeurd. 

Het mes, waarmee hij zijn walgelijke daad uitge- 
voerd had,was in het water geworpen. Later werd ook nog een hamer 

gevonden, die eveneens onder het bloed zat .... De wellusteling 

had én van de meest afschuwelĳke moorden aller tijden bedreven, 

door zijn vrouw op walgelijke wijze onherkenbaar te verminken 

Voor hem was er vanzelfsprekend geen genade, 

Aan een staak geworgt en zijn lichaam met een mes in de hand op een 

rad te pronk, was zijn verdiende loon. Op 5 december 1707 werd dit 

vonnis uitgesproken en voltrokken. Heel Lioessens zal bij deze te- 

rechtstelling aanwezig zijn geweest en voldaan huiswaarts zijn ge— 

gaan. Maar de herinnering aan deze afschuwelijke lustmoord is de- 

cennia lang in het geheugen van de Friezen gebleven ………. 

Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 35.12.1707. 

Ht 

HEINRICH KWAM NAAR EE 

HIJ ZOU EEN DIEFSTAL OPHELDEREN, MAAR KWAM OP HET SCHAVOT 

TERECHT 

In de eerste jaren van de 18e eeuw woonde in Sur- 

huisterveen een waarzegger van groot formaat. Deze man, Heinrich 

Johan Meijer, geboren in Berlijn, bracht het in zijn nieuwe woonplaats 

weldra tot bekendheid en mocht zich verheugen in een drukke klan 

dizie. Niet alleen uit de omgeving, maar zelfs uit Dokkum, Leeu- 

warden, Croningen en Drente, kwamen de mensen naar Heinrich, die 

ziehzelf had omgedoopt in: Hendrik Jans Roodrok.  
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Hoewel hij zich op het terrein der para-psychologie 

begaf , stond de Berliner in het 13e eeuwse “Zuiderhuisterveen 

goed aangeschreven. Dit blijkt wel uit een verklaring die bij het 

Hof van Friesland werd overgelegd en waarin de dorpsnotabelen 't 

voor hem opnamen; blijkbaar, omdat hij hen ook wel eens de toekomst 

had voorspeld, 

Opmerkelijk is hier, dat zelfs de plaatselijke predi- 

kant het “waarzeggen” van onze Roodrok niet onbehoorlijk gevonden 

heeft, terwijl juist in die tijd vaak fel van leer getrokken werd 

tegen dergelijke practijken. Juist door deze waarzeggerij kwam Hein= 

rich in de gevangenis terecht; waar dominee en de buren hem weer 

uit wilden hebben ! 

Op 18 maart 1710 werd ingebroken bij de mr. schoenma- 

ker Pijtter Pijtters te Ee. Wat men ook deed, van de dader was geen 

spoor te vinden. Ten einde raad werd aan Heinrich Roodrok in 

Surhuisterveen gedacht, zoals tegenwoordig Croiset gevraagd wordt 

licht te brengen in duistere zaken. 

Jelse Wytses en Baucke Clasen, de huisvrouw van Jan 

de Blauw, werden bepraat om naar Surhuisterveen te gaan en de 

brave Hendrik te verzoeken naar Ee te komen om de- diefstal op te 

helderen. 

Op 24 maart gingen Jelse en Baucke naar de woning van 

Roodrok en tot hun grote verbazing hoorden ze de Berlijner zeggen, 

zonder dat ook nog maar iets verteld was; “Ik weet welrewaarom 

jimme hier komen, maar Pijtter Pijtters is zelf de dief 17 

Roodrok ging nu tot zekere magische handelingen over. 

Hij beschreef enige “cedullen® met letters van kalverbloed, die 

vijf cent per stuk moesten opbrengen. Na deze handeling werd hij 

blijkbaar helderder,van geest. Deze wonderlijke briefjes dienden 

trouwens meermalen voor de zwarte kunst van de Berlijner, want uit 

de getuigenverklaringen blijkt, dat de schoolkinderen de letters 

op de briefjes tekenden en Heinrich deze dan overtrok met kalver- 

bloed, Blijkbaar gingen de “cedullen“ goed van de hand en vorm- 

den deze een bron van inkomsten voor onze tovenaar. 

Toen Roodrok de cedullen door elkaar geschud had, ging 

hem ineens een licht op. Hij verklaarde dat Pijtter Pijtters het 

geld zelf gebruikt had, daar zijn vrouw te veel geld moest hebben 

om Luxueus te leven en daardoor nu zijn aflossing niet kon voldoen. 

Om een geldige reden te hebben uitstel te vragen, had de schoen- 

maker het verhaal van de diefstal verzonnen | Jelse en Baucke 

zetten grote ogen op en Hendrik ging mee naar Ee { 
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Om wat reclame voor de goede zaak te maken ging …— 

Roodrok in Ee naar verscheidene mensen toe ‘om inlichtingen te vra- 

gen en tevens zijn mening over de diefstal kenbaar te maken. Van- 

zelfsprekend werd daarbij getracteerd en zo vergezelden wel een 

veertig tot vijftig personen de niet meer al te nuchtere waarzegger 

naar de woning van de bestolen schoenmaker ! 

Te midden van die menigte kreeg Heinrich het blijk 

baar wel wat te benauwd, want op een gegeven moment riep hij uit: 

“Pmet luider stemme“: “vrienden ick waarschou jimme om ‘t best, 
want ick kan een teecken geven en een stanck op late gaan dat jim- 

me als sijn leven genoeg aan hebbe! 

- Vermoedelijk werd echter zonder “stanck® het huis 

van de berooide schoenmaker bereikt, waarop Roodrok riep: “Ick sal 

maecken dat de dief over 't veld gaat en huilen als een kindt !# 

Maar bij Pijtter Pijtters oogstte hij niet veel succes, 

De schoenmaker bleef’ dood kalm en wist Heinrich buiten de deur te 

houden. Intussen had deze reeds veel van zijn prestige verloren 

door zijn magische dreigementen, met als gevolg, dat hij verkoos 

terug te gaan naar Surhuisterveen. 

Pijtter Piütters nam echter de grove beschuldiging 

van de waarzegger niet en diende een aanklacht in, met als gevolg, 

dat ds dienaren van de justitie de zwarte kunstenmaker Heinrich 

kwamen ophalen en hem naar de gevangenis in Leeuwarden brachten, 

Ondanks de hulp van zijn dorpsgenoten, meenden de 

rechters dat Heinrich een doodgewone oplichter was en het vonnis 

luidde: 
“omme bij den Scherprechter opt Schavot geleijdet, aldaer 

aen eene pael gebonden ende aen deselve met de uiĳĳtgegeve- 

ne briefjes omhangen, beneffens een brieff op syn borst, 

waerop met groote’ letters geschreven staet de gewaende 

waersegger, een half uiĳjr ten spectacle gestelt te worden; 

bant hem voorts de tijt van drie jaren uiĳt Frieslandt, te 

ruijmen de stadt Leeuwarden binnen daags sonneschijn ende 

het Landt binnen de derde daghe sonder daer binnen in 

middler tide weder te mogen: comen bij arbitrale correctie! 
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Uit: Criminele sententies Hof van Friesland, 15.5.1710. 
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ANTJE JANS LAS UIT DE BIJBEL 

E N WIST DAAR DOOR WIE TOVEREN KON 8 

Antje Jans uit Kollum hield er een bijzondere lief - 
hebberij op na. Zij meende zelfs dat ze meer kon dan een ander en liet 
dit duidelijk zien toen ze op bezoek kwam bij Antje Jouws in Akkerwoude. 
Daar waren ook Pier Wijzers en zijn vrouw Antje Harmens, een nicht van 

Antje Jouws. E 

De Kollumer Antje ging heel stichtelijk te werk. Ze 
vroeg een Bijbel of testament; krerg deze van Antje Jouws en las toen 
ïde twe eerste Cappittelen uit de Openbaringe van Johannes“. Toen 

dat gebeurd was, nam ze een sleutel en deed deze tussen de twee hoofd- 

stukken in. De sleutel stak een weinig uit de Bijbel 

i Ze nam de Bijbel an haar hand en noemde de namen van 

verscheidene personen, daaraan toevoegende “ dat bij en aldien de 

sleutel mogte komen te draijen, alsdan de persoon die sij 't laatst ge- 

noemd hadde een tjoender (tovenaar) was. 

Deze kunstenmakerij met Gods Woord in de hand ging 

Pier en zijn vrouw wat te ver en zij besloten Antje Jans aan te klagen 

wegens godslastering. Antje werd opgehaald en overgebracht naar 

Leeuwarden, Op 14 februari 1713 stond zij in de Kanselarij terecht. 

Antje beschouwde de hele zaak meer als een grap. Zij vertelde: 

“dat sij van seeckere persoon voor een dagh of twe een kunst 

off cure hadde sien doen, die nae 't lesen van de twe 

eerste Cappittelen uiĳĳjt de Openbaringe van Joannis cen sleu- 

tel in 't boeck hadde geleïĳt ende 't selver boeck daerop 

toegesloten, leggende doen het oogh van de sleutel terwij- 

len het testament daer aen hing op haer beijde voorste 

vingers onder welk sij eenige personen hadde genoemt met bij- 

voeginge doeh uiĳt enkele gecherije dat als dan de laatst- 

genoemde persoon een Tioener was, nae welx Pier Wijgers 

en sijn vrouw de gevangene hadde versocht om de kunst eens 

nae tc doen, gevende haer tot dien eĳnde 't testament in 

handen. 
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It Was niets anders geweest dan “raliarije en korts- 

wijl“, niet de moeite waard om over te praten. Het Hof was echter 

van mening dat de spot met de Bijbel gestoken was en het vonnis luidde 

dan ook: 

WT Hoff condemneert de gevangene ter saecke excessen op wa- 

  

nn 

    

Te 
ter en brood te sitten de tijt van drie weecken ende or- 

donneert deselve omme haar in 't toecomende van dierge- 

lieke excessen te onthouden bij arbitrale correctie,# 

  

Antje Jans zal daarna niet meer op deze wijze in de 

Bijbel gelezen hebben en het noemen van “tioeners aan anderen over— 

gelaten. 

Uit: Crim. sententies Hof van Friesland, 14.2,1715. 

VREEMD BEZOEK 
OP BOLLINGAWIER 

MAR IA ROELOF S UIT BET UWSE 

HUISSEN ONTFERMDE ZICH 0 VER EE N 

ZWEVENDE ZIEL E N DE GOEDEREN VAN 

LE N WEDUWE rr 

Bollingawier ligt twee kilometer ten weston van 

Oosternijkerk án Oostdongeradeel. Er staan een vijftal boerderijen 

en één daarvan, plaats 18 van het vroegere stemeohier, werd in 1715 
gebruikt door Picter Jans, die gehuwd was met Mayke Bockes. Pieter 

was geen eigenerfde boer, maar hij zat wel aardig in de “slappe was". 

Óp Ll april 1715 kwam Maria Roelofs (45) met een 

zekere Wynand Jans (45) uit Enkhuizen en Berber Cornelis (21) met 

een schip van Amsterdam naar Harlingen. Wynand beweerde met Maria 

getrouwd te zijn en zei. dat Berber zijn schoondochter was. Twee 

mannen, geheten Nicole Massa en Laurentius Getski, waren tijdens die 

reis ook aan boord van het schip geweest, waar Maria en Wynand zich 

inderdaad als man en vrouw gedroegen. 

Van Harlingen ging het gezelschap naar Het Bildt. 

Op bt april 1715 werden zij te Oude Bildtzijl aangehouden door de ad- 

sistenten (politiedienaren) Gerryt Dircks en Jan Martens, daar: zij 

bij Feïcke Dircks, huisman, kerkvoogd en ontvanger te St,Jacobipa- 

rochie, aan huis waren komen vragen om een aalmoes, Ook in Oude 

Bildtzijl bedelden zij langs de huizen.  
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Het drietal werd weer op vrije voeten gesteld en 

schijnt zich een paar maanden in het noorden van Friesland te heb- 

ben opgehouden, zonder tegen de lamp te lopen. Op 16 juli 1715 

haalde het groepje een stout stukje uit, dat hun later nog werd 

aangerekend. In het sententieboek van het Hof van Friesland wordt 

daarover een verslag gegeven: 

“en andersins genoeghsaam gebleeeken is, dat gevangene 

(aria Roelofs) sigh in geselschap van de mede-gevangene 
Berber Cornelis en Winant Jans sonder wettigh bescheiĳt 

in dese provintie heeft opgehouden, voor een Heijden, hoe- 

wel een Christen sijnde, uĳĳtgegeven, en haer werck gemaeckt 

van met salven en olien door dese provintie te lopen, dat 

de mede gevangene Berber Cornelis op den 16 julij laatst- 

leden ís geweest tot Aelsum ten huiĳjse van eenen Auckjen. 

Hendricks, dat dese Auckjen besich sijnde om haer hoen- 

ders eten te geven, de mede gevangene haer bij Auckjen 

heeft nedergeset en gepresenteert aen haer Rockjen salve 

te verkopen; dat dese Auckjen op die tijt sijn ontstolen 

een bonte sijden, of bont van bomen neusdoeck, een carolus 

gulden en twe dubbelde stuiĳvers, en bij de mede gevangene 

sijn bevonden", 
  

Berber had dus Auckjen zalf willen verkopen en 

daarbij had Maria van de gelegenheid gebruik gemaakt om Aueckjen wat 

geld afhandig te maken, dat later bij Berber werd gevonden. 

In de avond van 20 juli 1715 kwamen Maria, Winant 

en Berber aan de deur van Pieter Jans' boerderij op Bollingawier om 

onderdak te vragen, wat werd toegestaan. Nog dezelfde avond maakte 

María een praatje met de vrouw van. Pieter, Mayke Bockes genaamd. 

Het gesprek ging weldra over ziekte en ziekzijn;, 

genezing en zalfjes. Mayke vertelde over haar eerste man, Fetse 

Martens, en over de ziekte van haar moeder. Vat er juist besproken 

werd in het gehucht boven Dokkum weten we niet, maar na afloop van 

het gesprek werd Mayke ongerust omtrent de verblijfplaats van haar 

eerste man. 

Maria had haar verteld dat zijn geest niet meer op 

aarde was, maar ook niet in de hemel aangekomen en dat hij in een 

beklagenswaardige toestand verkeerde, door te zweven tussen hemel 

en aarde ! De oorzaak van dit verblijf in de ruimte was dat hij, 

Fetse, een som van 1500 carolusguldens begraven had en dit geld no- 

dig was om zijn “ruimtereis te kunnen voortzetten. Mayke vond het 

een vreemd verhaal; maar meende dat het waar was en de ziekte van 

haar moeder hieruit voortkwam ! 
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De volgende morgen ging ze naar Maria in het hooi en 
sprak toen langdurig met de Huissense “zieneres. Maria vertelde 
toen, dat zij de moeder wel kon ‘genezen en dat dit maar zes gulden 
kostte, maar dan moest in de eerste plaats “als tot doen ophouden 
van !t sweven tusschen hemel en aerde van haer eerste man”. 

Om deze op de gewenste plaats te doen aankomen moest 
het geld te voorschijn komen en dat geld zou pas gevoriden worden, 
wanneer “al 't silver, soo gewerckt als ongewerckt en gemunt" aan 
haar, Maria, gegeven werd. Zij zou het bewaren tot de volgende 

dinsdag en dan wus alles in orde. 

Mayke dacht niet lang na, want we lezen verder: 

“dat Maycke Bockes daerop aen Maria Roeloffs in de molken- 

kaemer heeft overgegeven een silveren onderriem omtrent 

een pond zwaer, drie strengh silverkettingh op te sijde 

met een klockkocker van silver, en een silveren scheer, 

ses stucken gemunt goud, drie en viĳftigh sestehalven, 

een goede Schellingh, vijf Silver Ducatónnen, vijf Riĳjx- 

daelders, een Drieguldenstuek, vijf gouden Ringen, waer- 

onder een met een steen, een tour Bloedcoralen van vijff, 

en een van vier strengh met gouden sloten, een blauw 

dopjes schorteldoeck, een bedlaacken gemerckt M.B., nogh 

een bedlaacken sonder letters en een bontedoeck!, 

Maria pakte de goederen netjes bij elkaar en legde ze 

op de grond neer. Vlak er naast peuterde ze met een mes een estrik 

uit de vloer en begon met haar tien geboden in de grond te graven. 

Na een gat van enige centimeters te hebben gemaakt liet ze ineens 

aan Mayke triomfantelijk een carolus gulden zien, dien ze uit de 

grond zou hebben opgedolven. Mayke was er beduusd van en Maria 

won snel terrein. 

Maria ging staan, trok de rokken in de hoogte en 

viel op haar blote knieën bij het kuiltje neer. Ze gebood daarop 

Mayke hetzelfde te doen en ook haar dochter Mayke Fetses moest 

knielen en het gezicht naar de aarde bewegen. Daarop sprak Maria 

wat toverformules uit, wrong zich in allerlei bochten, kuste het 

geldstuk en het kuiltje »... 

Eindelijk was de plechtigheid afgelopen en mochten de 

beide Mayke's gaan staan. De drie vrouwen begaven zich naar de 

‘"puiĳskeucken"”, waar Maria een drankje klaarmaakte voor de moeder 

van lflayke. Daarop vertelde ze dat de moeder nu spoedig genezen 

zou, Fetse de reis naar betere gewesten zou kunnen voortzetten; 

daar het geld nu uit de molkenkelder vertrokken was en over een 

paar dagen Fetse wel zou bereiken ...  
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Na een 

roerend af - 

scheid te heb- 2 zt EKE ze Ie 

ben genomen nam me GES _{ SRos SS 

Maria het pak met 7 

zilver op; belovende 

dit de volgende dinsdag 

te zullen terugbrengen, 

wanneer zij bericht van Fetse 

had gekregen, dat hij aan de he- 

melpoort was gearriveerd. Ook Ber- 

ber en Winant namen hartelijk afscheid 

van de boerinne en het drietal ging 

weer op weg, in de mening wel een bijzon- - 

der goede dag gehad te hebben en dat; terwijl 

de zon nog niet eens in het zuiden stond ! 

   

, Mayke vertelde 's middags aan 

haar man Pieter Jans wat er gebeurd was. ‘Het oude 

mens zou genezen en Fetse zou niet langer tussen hemel 

en aarde zweven. Maar jammer genoeg voor Maria, geloofde 

Pieter weinig van het verhaal en hij gaf opdracht aan zijn knecht, 

Tjerk Symons, naar Dokkum te rijden om te zien of het gezelschap 

zich soms nog ergens aan de weg bevond. 

Tjerk had pech, want de vogels waren gevlogen. 

Hij kon ze niet vinden en reed door naar Dokkum, waar hij de’ wacht- 

meester Claes Jelles van der Veer alles vertelde. De wachtmeester 

beloofde te zullen uitkijken naar het drietal. - 

De volgende dag kreeg deze wachtmeester het 

vermoeden dat de dames en heer de nacht hadden doorgebracht in 

de herberg waar “de drie Leeuwen” uithingen en Albert Wolbergen de 

hospes was. 

Hij ging naar Aldert en vroeg deze of er soms 

een man en twee vrouwen in de herberg waren. Aldert vertelde met 

een eerlijk gezicht dat de dames en de heer reeds vroeg in de ochtend 

vertrokken waren. Claes liet het er niet bij zitten @n kwam tot de 

conclusie dat de waard hem bedroog. Toen hij de herbergier hard 

handig beetpakte, riep deze uit: “soeck dan voor de duyvel“”. 

‚Nu werd . huiszoeking gedaan. In een kamer 

achter het bed en en het stroo bedolven vonden ze eerst Winant 

Jansen en “is de Getuijge (de wachtmeester) in sijn soecken voortge- 

varen, ende gekomen sijnde op een opkamer heeft aldaer omtrent op 

een geliĳjcke wijse ‘onder 't bedde in 't stroo ten voeteneinde de 
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gedetineerde haer noemende Maria Roeloffs gevonden en mede in be 
waringhe genomen” 1 

Er was geen uitwe Til £ ber en t & eer 5 Har La, Ber Wi nan 
noesten bekennen, vooral toen uit het stroo ook de buit te Voor 

schijn kwam, die de volgende dinsd Á m ag zou worden te Z 
Bollingawier. Ì : A Ken he 

Het drietal werd overgebracht na 8 ar de gevangenis 
in Leeuwarden en op ll september 1715 stonden zij in de Kanselarij 
= in dezelfde zaal waar nu nog de stukken bewaard worden, waar 
deze geschiedenis aan ontleend is — terecht. Het vonnis do 
Hof tegen Waria geveld luidde: a 

“Som bij den Scherpregter op ‘t Schavot geleidt en aldaer 
wel strengelijck gegeeselt te worden, bant voorts haer 
ten eeuwigen dage. uiĳjt Frieslandt, te ruiĳmen de stadt 
Leeuwarden binnen daegs sonneschijn en 't Landt binnen 
den derde dage, om daerinne niet weder te mogen komen 
bij poene van geeselinge en brandmerken”. 

Berber en Winand werden eveneens verbannen. Mayke 
Bockes kreeg haar zilver weer terug, maar de schat 

van Bollingawier, die Fetse had begraven, is 

nooit gevonden. Zit die nog steeds in de 

grond of heeft Maria Roelofs die inderdaad 

laten verhuizen naar het ruimteschip van 
Fetse Siartens ? 

Het is wel merkwaardig dat enkele maan- 

den daarna, in mei 1716, een “beroemde 

doetores“ uit Nijmegen, Isabella Corne- 

lissen genaamd, eveneens in het noorden 

van ‘het land opereerde, met dezelfde me-    ist thoden als Maria Roelofs, 

Gelderse vrouwen zagen Zij vond een gewillig slachtoffer in 

de Frieten vliegen Antje Harkes, weduwe van Popke Sjoerds 

op het Aduarder Voorwerk bij Groningen, 

Haar man zou zwevende geweest zijn 

tussen hemel en aarde, met als gevolg dat hij Antje ziek maakte. 

Op precies dezelfde manier als WHaria Roelofs het 

Mayke deed, wist zij Antje onder invloed te brengen en wel in een 

dergelijke mate, dat Antje berustte om haar hele bezit te verkopen    
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en het geld te geven aan Isabella Cornelissen. 

Het feit,dat de familie en buren hoorden van 

Antje's besluit, maakte dat Isabella tijdig kon’ worden gestreste 

Zij kwam er niet zo gemakkelijk af als Maria Roelofs. ‚Zi wer An 

seld en “voorts voor haar leven gebannen in het provinciaal ten cl 

nuijs (te Groningen) om aldaer opgesloten te worden en met haer han 

den arbeiĳt naer kost te verdienen'. E 

Uits Criminele sententies Hof van Friesland, 14.9,1715 n 

Oud-rechterliĳĳk archief van Aduard, erimineel protocol; 26,5. 

1716. 

ER 

DOODKISTENOPROER IN 

DOKKUM 

EENSGQCEZINDE 

£ 

DOKKUMERS TEGEN DE 

OVERHEID 

Niet de doodkisten zelf, maar de doodkistenma- 

kers van Dokkum kwamen maart 1716 in verzet tegen de overheid. De 

reden was, dat de overheid zich bemoeide met de prijzen van de dood 

kisten, en misschien wel terecht. Van Lemands overlijten MEt over 

het algemeen flink geprofiteerd, vooral wanneer er wat te halen 

was. 

De hele buurt kwam op het sterfhuis af en moest 

ruimschoots getracteerd worden. Leedmalen met honderden ere 

waarvan tientallen dronken naar huis’ gingen, waren heus geen ze 

zaamheid. Het beste kwam bij dergelijke gelegenheden op tafel en e 

nabestaanden moesten soms meer geld uitgeven dan Tie een brui- 

loft. _ ie 

Geen wonder dat de timmerlieden meenden ook een 

flink bedrag voor het. maken: van een kist in rekening tc een 

brengen; evenals de ‘kerken hoge bedragen eisten voor een grat. 

De gemiddelde prijs van een doodkist bedroeg In 

die dagen ongeveer 355 gulden, dat wil zeggen in hedendaagse munt 

omgerekend ongeveer. f-500, = Er werden ook kisten gemaakt van 

f.80, —. De laagste prijs was ongeveer f,10, = » 

6 

SON 

De overheid meende dan ook te moeten ingrĳĳpen en 
stelde voor de verschillende kisten de prijzen vast, Maar weldra 
was het hele Dokkumer timmer, kuipers-, kist- en schuitmakersgil- 
de in verzet tegen de bepalingen. De “vakvereniging was een 
machtige organisatie en niet alleen namen dus de scheepsmakers en 
kuipers het voor de kistmakers op, maar door hun invloed stond 
ook een groot deel der burgerij achter hen, ondanks dat de overheid 
Juist de burgerij wilde beschermen; 

Het kwam weldra zover, dat de ingezetenen niet an- 
ders konden dan op de oude manier een doodkist te laten maken en 
te betalen wat daarvoor geëist werd. Van-l juni 1715 tot 7 febr. 
1716 stierven in Dokkum 61 personen ef daarvan kwamen er slechts 
8 in een kist terecht die gemaakt en betaald was volgens de prij- 
zen van de Dokkumer magistraat. 

Toen de overheid begon op te treden en de nabe- 

staanden te verhoren, had iedereen wel een antwoord klaar, Dwang 
of onwetenheid waren oorzaak van de overtredingen. Bovendien was 
de brief van de magistraat zoekgeraakt bij de timmerlieden. 

„Intussen was het wel duidelijk dat niet de overheid 

maar het gilde Dokkum regeerde. Wanneer iemand de overheid ge- 

hoorzaamde betekende dit dat er geen burenplicht gedaan werd en 

geen medewerking verleend bij de begrafenis. Men bleef dan met de 

overledene in huis zitten. 

Uiteindelijk werden de timmerlieden veroordeeld om 
een boete te betalen en de executeur en zijn adsistenten moesten 

er op uit om de gelden te innen. 

Op 25 maart kwamen deze heren bij bakker Lieuwe 

Wouters,want die had zich ook niets aangetrokken van de doodkisten 
verordening. Zij troffen het niet, want buiten huis schoolde een 

menigte samen, terwijl ook de kamer vol zat met belangstellenden, 

Lieuwe zelf. was in de bakkerij en daar wist de executeur hem te 
vinden. Op hetzelfde moment kwam echter Lieuwe's moeder de bak- 

kerij binnen, die de executeur vertelde dat alles van haar was en 

Lieuwe geen eigendommen bezat } 

De executeur was hier niet op voorbereid en be- 

sloot eerst maar eens met de magistraat te overleggen wat gedaan 

moest worden. Adsistent Gerryt Jans bleef achter en maakte veel 

lawaai met de deur van de bakkerij. Het gevolg was dat wel 25 

personen naar de bakkerij kwamen “dat voorts het geselschap eens 

helder begon te drincken, dansende, singende, springende en rumoer 

makende". Het vrolijke gezelschap had het niet op de adsistenten 

begrepen, want weldra werden deze bekogeld met meelzakken, turven  



Eg ee! 
  

— 86 — 

  

Do kkuri Wij laten ons miet kisten Ì 

1 

en ander materiaal dat voorhanden was. Gerryt Jans en zijn maat 

moesten de bakkerij uit en kwamen in de kamer, maar de hele troep 

er vanzelfsprekend-achteraan. De adsistent Jeppe riep: “mannen 

laat ons met vreden, wij zijn maer dienaers, dat wij hier zijn is maer 

op ordre van den Heeren Agtbaerheden, die ons mishandelt; misdoet 

de Nagistraet“. Als antwoord hierop werd de heren jenever in het 

gezicht gesmeten en Gerryt Jans kreeg zelfs de romer er bij cadeau. 

Beide verlieten toen het huis. 

Volgens de latere getuigenis van Gerrit waren er 

toen honderden mensen op de been bij de bakkerijvan Lieuwe Wouters 

en was de hele stad in rep en roer, De executeur verklaarde dat 

hij geprobeerd had zich weer naar het huis van Lieuwe Wouters te 

begeven, maar dat dit onmogelijk was. Ook voor het stadhuis stond 

het zwart van de mensen. 

De Dokkumers waren nu kennelijk van mening dat 

zij de strijd gewonnen hadden, maar de gevolgen bleven niet uit. 

Verschillende personen werden ontboden en moesten getuigen verkla- 

ringen afleggen over de samenscholingen. Stuk voor stuk verklaar- 

den zij niets van wanordelijkheden te weten, toevallig even naar 7 
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Lieuwe Wouters te zijn gegaan om een “sopief of nieuwsgierig te 
zijn geweest wat die mensen daar wilden. Niemand had iets van vij- 
andelijkheden jegens de executeur en zijn adsistenten gemerkt. Dok- 
kum was in deze weer eensgezind. 

   
| Onder deze omstandigheden was het moeilijk per= 

sonen te arresteren. Toch gebeurde dit en zo verschenen Simon 

Rinties, Johannes Yemes en Habbe Jans uiteindelijk voor het Hof van 

Friesland. Eerstgenoemden werden voor twee jaar buiten de grenzen 

verbannen en Habbe mocht een jaar buiten Friesland vertoeven. Hier 

mede was het beruchte doodkisten-oproer weer ten einde en kwam Dok- 

kum tot rust. 

Uits Criminele sententies Hof van Friesland, 2,7.1716. 

UPPER-TEN" DAMES IN 

VROEGER TĲD 

GEERT JE SUIDER BAAN E N 

WAREN DE 

SA AKJE 

JENNE MA BACCHANTE N VAN 

DOKKUM £ 

BEN PROCES OVER TROUWBELOFTEN GEEFT EEN 

KIJK OP HET LEVEN ACHTER DE SCHERMEN IN HET DOKKUM VAN 1719 

Vele vaders en moeders, grootvaders en groot- 

moeders zijn de mening toegedaan dat de jeugd van tegenwoordig 

het veel te bont maakt. Zij denken aan hun eigen jeugd die veel 

“zediger" was en menen dat hun grootouders en overgrootouders nog 

veel netter“ hun jonge jaren doorbrachten. i 

Inderdaad was de vorige eeuw (het Victoriaanse 

tijdperk) een periode waarin de mens gedwongen was te leven binnen 

de perken, zoals die toen werden aangelegd. Maar dat Victoriaanse 

tijdperk, waarin de Engelse koningin als leidster voorging, was wel 

in schrille tegenstelling met het leven in de 17e en 16e eeuw, om 

van de middeleeuwen maar niet eens te spreken. 

leest men echter de geschiedenisboeken en 

{ 
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historische werken op zedekundig terrein,dan kan men niet aan de 

indruk ontkomen dat in die tijd de overheid ook heel streng was en 

met grote kracht tegen Honzedelijkheid“ optrad. Talloze verordenin- 

gen en plakkaten tegen kermis, volkspelen, dansen, toneel enz. zijn 

hier een uiting van. Het volk wilde echter blijkbaar niet naar de 

pijpen van de overheid dansen, want aan de serie bepalingen en plak- 

katen kwam geen einde. 

5 Bij het lezen van deze overheidsbesluiten 

denkt men wellicht : aan. ee 4 overheid met personen waar niets op 

aan te merken viel. Wensen, gelouterd door het strenge calvinisme, 

die iedere uitspatting vermeden, nimmer uit de band sprongen en een 

voorbeeld waren voor gong en oud. 

Ook het feit dat praktisch nimmer melding 

wordt gemaakt van een overheidspersoon die op één of andere misstap 

werd betrapt, versterkt nog de mening omtrent het kuise leven van 

statenleden en vroedschappen, Het volk mocht dan ook nog zo losban- 

dig zijn en de drank mocht bij liters tegelijk in gezelschap gedronken 

worden; de “upper=ten" gaf het goede voorbeeld en kon daardoor dap 

pere manrien voortbrengen, die hun leven over hadden voor net welzijn 

van het vaderland. En daarnaast vrouwen, die een toonbeeld waren 

van godsvrucht; die de tijd doorbrachten met het reinigen van hun 

huis en het bidden voor hun mannen in dienst des vaderlands, onge 

acht of deze nu op de zeeen zwierven of hun ambt uitoefenden in 

stad en grietenij. 

Deze moeders voedden hun kinderen op in alle 

eerzaamheid en deugd,om hun kroost tot voorbeeld te stellen van de 

minder gezegenden in de maatschappij; die door hun mindere ontwikke- 

ling en meerdere ruwheid vaak voor hun kinderen niet het goede voor- 

beeld konden zijn $ Dit is de indruk die wordt verkregen uit de 

historische werken van de vorige eeuw, zij het dan dat wij deze hier 

met een beetje ironie hebben weergegeven. 

Een enkele keer is er echter gelegenheid om 

achter de schermen van deze elite-gezinnen te kijken. Dat is wanneer 

er toevallig een proces gevoerd wordt over een misdrijf dat in de 18e 

eeuw bijzonder streng gestraft werd, nl. de zonde van de sodomie 

(homo-sexualiteit). Dan kenden de rechters geen genade en werd er 

zonder aanziens des persoons gestraft. 

proces!“ in Amsterdam, waarbij verschillende personen uit de hoogste 

kringen in Den Haag, Haarlem en Amsterdam betrokken waren. Ook in 

Leeuwarden hebben verschillende mensen uit deftige kringen voor dit 

misdrijf terecht gestaan en werd een sluier opgelicht omtrent het 

leven van hooggeachte heren en dames. : 

  

  

Zo was er het grote “sodomle- 
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‚ Naar daarnaast is er een proces gewees 
Hof van Friesland over het verbreken kan teotwte lekten helde 
Leeuwarder advocaat Dr,Johannes Balk (tevens secretaris van West 
Dongeradeel.) en de dochter van Dokkums gemeentesecretaris Gaòrtio 
Suiderbaan. Dit proces, dat te vinden is in de Civiele sententien 
van het Hof, heeft tientallen getuigen opgeleverd en de bijla Ben 
vatten ettelijke honderden foliovellen aen 

   
m e Door het lezen van deze processtukken wordt een 
Juiste kijk gekregen op het leven van de personen die omstreeks 
1710 = 1720 Dokkum bestuurden en de gezinsleden, alsmede van hun 
vrienden en kennissen. Doordat Johannes Balk tot zijn verdediging 
getuigen opriep, die moesten verklaren hoe slecht Geertje, haar 5 
familie en haar kennissen waren en Ceertje daarna uien opriep 
die zLch moesten uitspreken over Balks relaties, wordt een wars ’ 
studiebron van het maatschappelijke leven van Dokkums patriciaat om 
streeks die tijd verkregen. 

Bij het lezen van deze stukken is men geneigd te 
denken met een obscure sensationele zedenroman te doen te hebben en 
kan men nauwelijks geloven dat de getuigenverklaringen op waarheid 
berusten. Soms krijgt men als normaal mens de neiging deze lectuur 
in de prullemand te werpen, ware het niet, dat het stukken zijn die 
tot de inventaris van het Rijksarchief behoren en keurig bewaard 
moeten blijven. 

Het zou te ver voeren hier woordelijk alle getuigen- 

verklaringen te publiceren, maar zelfs te ver gaan er fragmenten 

uit aan te halen, daar dit boekwerk dan zonder enige twijfel in be- 
slag zou worden genomen en schrijver dezes misschien vervolgd wegens 

het leveren van pornografie, ofschoon dit woord een omstreden be- 
srip is. 

Maar ter zake: Johannes Balk was meerdere malen op 

bezoek geweest bij de 52 jarige Dokkumer burgemeester Hessel Van 
Sminia. Johannes was ogenschijnlijk een nette jongen, maar iemand 

die wel wat teveel vertier bij de vrouwen zocht en als vrijgezel geen 

aanstalten maakte om een degelijk huwelijk te sluiten. 

Geertje Suiderbaan was al tegen de dertig en kon 
geen behoor lijke man krijgen. De reden hiervan weten we ook,dank zij 

de getuigen. Geertje was een meisje dat bij nacht en ontij had “om- 
geslagen" met officieren van Dokkums garnizoen, zich niet ontzien 
a hele nachten dronken in de herberg te zitten en op het iĳs met 
ledere boerenzoon te gaan rijden tot diep in de nacht. Zoals ook 

de overige leden van het gezin Suiderbaan, was zij vaak dronken, hoe= 

wel de oude lui dit zoveel mogelijk trachtten te verbloemen. 

t,  
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Geertje's vaders positie werd hier nauwelijks door 

geschaad, want ook de overige leden van Dokkums stadsbestuur waren 

niet veel beter en bovendien waren de officieren ware jenever.en 

biervaten, zoals een getuige het uitdrukte. 

Daar Ceertje nodig aande man moest en “mem” — 

Adriana Hasius — ook goed uitkeek om haar dochter een handje te 

helpen; viel het oog op Dr.-Johannes Balk, de knappe jongeman die 

zij bij Van Sminia eens hadden ontmoet. Besloten werd Balk uit te 

nodigen voor een feestje. Balk kwam wat graag, want waar wat te 

drinken viel was hij van de partij. Met de Van Smìnia's werd het ge- 

regeld dat hij daar zou slapen, want het overnachten bij de stads 

secretaris zou ongewenste praatjes kunnen opleveren. 

Het feestje werd georganiseerd en behalve Balk 

zouden verschillende jongelui meedoen en verder ook Geertje's per- 

soonlijke vriendin Saakje Jennema, die kort tevoren was getrouwd met 

de 35-jarige bierbrouwer, hopman-commandant van de Dokkumer burger- 

wacht en latere * burgemeester Jan Haïjes Eysma. Besloten werd dat 

Geertje haar broer en deze Jan Haijes Eysma de advocaat tegemoet zou- 

den rijden. : i 

Op de avond van donderdag 26 januari 1719 was het 

feest, Er waren acht heren en acht dames uitgenodigd, Om Balk al- 

vast wat in stemming te brengen moest hij die morgen eerst een be- 

zoek brengen bij Jan Haijes Eysma en Saakje. Saakje wist precies wat 

zij doen moest. Heel hartelijk ontving ze de advocaat en weldra werd 

deze overgehaald een paar potten bier en wat romers brandewijn naar 

binnen te werken. Saakje en Jan dronken dapper mee en 's middags 
12 uur was het drietal al vrolijk genoeg om die dag verder niet meer 

aan ernstige zakên te denken, Saakje speelde uitstekend haar rol. 

Zich verleidelijk gedragende vertelde ze Balk steeds weer dat Geertje 

een nog veel leuker vrouwtje was dan zijzelf en dat.hij gek was indien 

hij Geertje niet het hof ging maken. 

ts Avonds was de “party”. Balk ging niet nuchter 

over de drempel, maar Saakje en hopman Jan hielden hem goed vast. 

Hij vertelde de gastvrouw dat hij zich niet “al te best" voelde, maar 

kwam spoedig al weer wat bij, toen hij tussen Geertje en “mem een 

allerbeste plaats kreeg aangeboden. Geertje was voor deze avond ge 

kleed in een wat al te diep decolleté, terwijl het gezelschap af en 

toe ook wat meer van haar benen kreeg te zien dan toen mode was. 

Trouwens ook de andere dames waren gekleed op een wijze, die menige 

zedemeester van toen koude rillingen zou hebben bezorgd ! 

Trijntje ‘Jans en-tiatthijs Gerbens, meid en knecht 

bij de familie Suiderbaan, wisten later te verklaren dat er voor die 
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avond veertig flessen wijn, drie tonnen bier en een ton brandewijn 
waren ingeslagen 1 

Het duurde niet lang of dr. Balk was laveloos. Ook 
de andere leden van het gezelschap kregen veel te veel geestriĳjk 

vocht naar binnen. Alleen “mem“ en Geertje pasten wel op dat ze 
zo nuchter mogelijk bleven. 

Geertje lag weldra in de armen van Johannes, die 
haar aan de lopende band zoende en eeuwig trouw zwoer. Trijntje en 
Matthijs hoorden dit duidelijk en ook de andere leden van het gezel 

schap zagen —= ondanks het waas voor hun ogen en de kronkel in hun 

hersenen — de eeuwige trouw tussen dr.Balk en mej. Suiderbaan op- 

bloeien ! 

Ver na middernacht ging het gezelschap huiswaarts, 

Er waren er bij die naar de. koets gedragen moesten worden. Trijntje 

en Matthijs verklaarden later dat er gasten waren die over hun eigen 

braaksel uitgleden TEE 

Het bacchanaal was afgelopen. Geertje en “mem” 

brachten de lieve Johannes, dïe zijn maag intussen al eens geledigd 

had, naar de burgemeesters woning en stopten hem daar onder de wal. 

Intussen werd de burgemeester en zijn vrouw mededeling gedaan dat 

er die avond gefeest was, omdat Johannes en Ceertje elkaar trouw- 

beloften hadden gogeven...…. 

, De volgende ochtend wist weldra heel Dokkum van de 

trouwbeloften en dat Geertje eindelijk aan de man was. Een trouw- 

belofte mocht niet verbroken worden, want daar stond een strenge 

straf op. fet het geven van de trouwbelof ten waren de “verloofden? 

eigenlijk in de bruidsdagen gekomen, mochten zelfs als man en vrouw 

leven en waren, zoals men in Croningerland zei: “voor God getrouwd!t. 

In de namiddag werd Dr.Johannes Balk wakker en toen 

hij met een paar dronkemansogen een bezoek aan het "hûske“ had ge- 

bracht, vond hìj op de gang burgemeester Van Sminia en zijn echtgeno- 

te, die de hand uitstaken om de jongeman geluk te wensen met het 

aanstaande huwelijk. Johannes hoorde het in Keulen donderen, was 

nog niet in staat na te denken en dook weer in de kussens. Maar 

een uur later werd de advocaat weer wakker. Hij knapte zich wat op 

en ging naar mevr. Van Sminia om opheldering te vragen over het z.i. 

huwelijk. Hij begreep er niets van. Hij kon zich met de beste wil 

ter wereld niet herinneren ooit over eeuwige trouw te hebben gespro- 

ken | 

Om meer zekerheid te verkrijgen spoedde hij zich naar 

Saakje Jennema en kreeg daar een bevestiging van hetgeen het ° 

x  
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burgemeesterske al verteld had. Bovendien wees Saakje hem op zijn 

plicht Geertje te trouwen ! 

Van Saakje ging Johannes naar Geertje om daar ophel- 

Bij het betreden van de stoep van huize Suiderbaan, 

ijntj taard. en achter de gordijntjes, nages 

ed overmeesterd 

dering te krijgen. 

werd hij door vele ogen, h 

Daar wat was dat 7 Daar werd de bruidegom op de Stoep 

door Geertje en “mem en er werd gezoend dat het klapte. Maar Balk 

      PAN 
Dekkom Anno 1713 

ij los en zette het op een 
begon te vechten om los te komen. Hij kwam 

lopen. ..eeee 
| 

nes ging terug naar het burgemeestershuis, pa 

haalde het paard van stal en &1n6 zonder 

reis naar Leeuwarden aanvaarden, zich 

beurd was en hoe hij zich 

Johan 

te. zijn spullen bijelkaar; 

afscheid te nemen de terug 5 

onderweg afvragende, wat er die avond ge 

uit deze netelige situatie kon redden. 

ï u 
Dr.Johannes Balk kende de wet, Maar „ee het zo 

Ì e Dok 
een harde strijd worden. Dat werd het en daardoor hebben we de 

kumer elite van die dagen-beter leren kennen … 

De weken .die op het drama volgden waren niet de 

Eerst kreeg hij liefdesbrieven van Geertje. 

jaan di Ì 1 ef, maar 
Toen was het “mem! Suiderbaan die hem lieve brieven Tee, a 

toen er geen antwoord kwam, stuurde “mem” weldra Bie ee Mai 

meer haat dan liefde beschreven stond. En wanneer dat n1e 

mooi voor de advocaat.   

  

dreigen Geertje en “mem? met een proces. 

Op woensdag 17 februari 1723 dient de zaak voor het Hof in de Leeuwarder kanselarij aan de Turfmarkt. Balk heeft een prima verdediging opgebouwd. Zijn getuigen verklaren hoe slecht Geertje wel is. Zelfs valt het woord “hoer. Haar dan komen de getuigen van Geertje. Het zijn vrienden en vriendinnen, allemaal, leden van achtenswaardige families in Dokkum en de Dongeradelen. Families die zondags op daaldersplaatsen vooraan in de kerk zitten. 
Zij verklaren allen dat op Geertje niets is aan te merken en dat Balk een minder mooi leven achter de rug heeft, Ten- 

slotte zijn er dan een aantal Jongelieden die op de befaamde avond 
duidelijk de woorden van Balk gehoord hebben: “ik beloof dij ewäch 
trou $# 

klaar dan komt Balk woer met getuigen, die de getui- 
gen van Geertje onder de loupe nemen. Het zijn vaak eenvoudige lie- 
den als bakers en dienstmeiden. Of zij door Balk betaald werden 
verhalen de processtukken niet, maar wat zij vertellen doet da 
achting voor Dokkums patriciaat snel dalen. Praktisch iedereen 
heeft zich schuldig gemaakt aan drankmisbruik en uitspattingen. 

Van twee getuigen worden dingen verteld waarbij 
“Dolce vita kinderspol is. Het betreft hier de latere burge 
meester Jan Haijes Eysma, toen hoofd van de burgerwacht, en zijn 
2G=jarige vrouw Saakje Jennema. 

Jan Haijes Eysma heeft altijd achter de vrouwen aan- 
gezeten en meerdere meisjes in Dokkum niet met rust kunnen laten. 
Drinken, vloeken en de Spullen in de herberg kapot slaan waren de 
gewoonste zaken in het leven van de burgerhopman. 

Maar Saakje had haar man nog overtroffen. Ook zij 
was meerdere malen dronken, doch haar sexuele uitspattingen waren 
van dien aard, zoals vandaag toch heus niet veel meer in Fries- 
land, ja zelfs in heel ons land, zal voorkomen. Het verleiden 
van de “feinten” begon al toen ze 15 jaar was en deze dame scheen 
sedert dat levensjaar er het grootste behagen in te scheppen haar 
blote achterste te laten zien en dit lichaamsdeel te deponeren op 
de schoot van jongemannen . 

Tegen haar eigen broers gedroeg zij zich ook op 
een zeer liederlijke wijze, zodat het dienstpersoneel niet langer 
in huis wilde blijven, Wij zouden deze vrouw van slechte zeden 
dan ook hebben laten rusten, ware het niet, dat uit alles blijkt 
dat zij voor vol werd aangezien in de Dokkumer en Noord-Friese 
“upper=ten" en wel degeliĳk meotelde ! Vrouw Eysma-Jennema was  



  

oh — 

een even achtenswaardige moeder als “mem Suiderbaan-Hasius en 

Vrouw Van Sminia. 

Dit is het juist wat het meeste treft in de pro 

cesstukken. Het levert het bewijs dat Dokkums patriciaat en waar= 

schijnlijk ook dat van andere steden — ofschoon we daarvoor niet de 

bewijzen hebben als hier — een Saakje Jennema en Geertje Suiderbaan 

geaccepteerd heeft, Dan is het duidelijk welk vlees er in de kuip 

van de “upper-ten“ heeft gezeten. Zich mooi voordoende naar buiten, 

zich op ongehoorde wijze te misdragen achter de gordijnen. Dat was 

de mentaliteit van die dagen. 

Er is zelfs een verklaring bij de processtukken 

van een dienstmaagd, die vertelt wat zij zoal meegemaakt en gezien 

heeft en dan zegt: “maar de heer en zijn vrouw mogen dat wel doen 

en wij mogen het niet en daarom zeg ik liever maar niets meer over 

de heer en zijn vrouw,” : 

Stuntelig, maar duidelijk wordt hier door een arme 

vrouw een oordeel geveld. Zij, de minderen, mochten niet, wat de 

meerderen deden. Zij, de minderen mochten van deze meerderen niet 

naar de kermis of kaartspelen. Maar bij de meerderen, in huize 

Sminia, in huize Suiderbaan en huize Eysma gebeurden dingen,-die 

ons doen denken aan de dagen van Sodom en Gemorra, maar helaas 

was het Dokkum, anno 1719 =— in die goede oude tijd, toen de zeden 

nog niet waren aangetast door onze “moderne'' twintigste eSuw …….. 

Na het afleggen van de getuigenverklarinben moest 

het Hof beslissen. De uitspraak was dat Balk vrijuit ging, dear 

onder dergelijke omstandigheden het geven van een trouwbelofte niet 

ernstig kon worden genomen. en 

Daarmee was het grote proces geëindigd. Geertje 

kon terugkeren naer Dokkum en moeder Suiderbaan bleef met een over- 

rijpe dochter zitten, Laar dank zij “mem? en haar dochter hebben we 

een inzicht gekregen in het Dokkumer leven uit het begin der 18e 

eeuw, dat ons anders ontgean was. Daarvoor mogen we Pmem** Suider- 

baan en Geertje nog wel dankbaar zijn .««e« 

Uit: Civiele sententies Hof van Friesland, 17.2,1725. 
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IN DE RAKO-=-REEKS zijn reeds verschenen: 

Deel 1: Rare kostgangers in Achtkarspelen: 

Deel 2: Rare kostgangers in Heerenveen en Haskerland; 

Deel 5: Rare kostgangers in Opsterland en Smallingerland, 

Binnenkort zullen ook verschijnen: 

Deel 5: Rare kostgangers in Sneek, IJlst en Wymbritseradeel; 

Deel 6: Rare kostgangers in Leeuwarden Is 

Deel 7: Rare kostgangers in de Stellingwerven. 

De gehele reeks zal 17 delen met “rare kostgangers" uit Fries 

land omvatten, totaal 1630 bladzijden £ 
U kunt zieh op de reeks abonneren voor minstens 5 delen. De 

prijs bedraagt dan geen f.2,90, maar slechts f.2,50 per stuk } 

Wanneer U even een brief kaartje stuurt of f.6,90 stort op gi- 

ro 8 18202 van W.IsjeVleer te Hardegarijp, krijgt U di- 

rect de eerder verschenen delen toegestuurd en later bij de 

verschijning de andere delen van de RAKO-RDEKS . 

Rare kostgangers în Achtkarspelen is bijna uitverkocht en 

nog maar alleen voor abonné's beschikbaar !} 

U kunt zich niet abonneren via de boekhandel, maar alleen 

rechtstreeks bij de schrijver. ä 
Pal 

    
RARE KOSTGANOCERS waren er niet alleen in 

Friesland, maar overal 4 Over de meest c urieuse 

rare kostgangers in Nederland wordt door de schrij- 

ver verteld op gezellige- en culturele avonden. Reeds meer dan 

250 maal werden deze “Rare kostgangers" in stad en dorp gebracht. 

Behalve met dit onderwerp kan ook een avond gevuld worden met 

NEDERLAND EN DE NOORDZEE — Duizenden jaren van strijd tegen onze 

grootste vijand (toegelicht met kaarten); 

HET OMSTREDEN NIEUW-CUINEA (toegelicht met kleurendia's); 

VIERDUIZEND JAAR DRENTE EN DRENTEN (met kleurendia's). 

Kleurendia's kunnen ook worden vertoond overs DOKKUM EN OMLIGGENDE 

GEMEENTEN, DRENTELAND IN KLEUREN, BELGIE -IN KLEUREN, BLOEME NPRACHT 

IN KLEUREN. Ook zijn er serie's voor kinderen . 

Honorarium: één van de onderwerpen en een kleurendiaserie, duur 

ong. 2 tot 24 uurs f.45, —, reiskosten inbegrepen (dit geldt alleen 

voor Dokkum en omliggende gemeenten) 

W.ISJ.VLEER — genealoog — HARDEGARIJP = Tel. 05110 — h35.  
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