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Voorwoord 
 

 
Bij alle mensen bestaat de neiging om te willen weten wat de oorsprong is van hun 
vaderland, welke merkwaardige gebeurtenissen daarin zijn voorgevallen en hoe het in 
de loop der eeuwen tot zijn tegenwoordige toestand is gekomen. Fryslân is ontstaan op 
de grens tussen vasteland en de zee, in een delta waar door de langzaam stijgende 
zeespiegel eilanden ontstonden, wadden en kwelders en uitgestrekte venen. 
Mensenhanden beinvloeden dezeprocessen door bedijkingen, droogmakerijen, reguleren 
van de afwaterring en exploitatie van de venen. Deze ontwikkeling gaat door tot op de 
dag van vandaag met gemalen, ruilverkaveling, diepontwatering en het aanleggen van 
kades. In de tweede helft van de negentiende eeuw is de basis gelegd voor onze moderne 
samenleving. De industriële revolutie begon. Het politieke landschap begon. De 
gezondheidszorg werd ontwikkeld. De kerk scheurde. Het strafrecht werd hervormd. Het 
was de eeuw van de vooruitgang. Tussen 1850 en 1900 liggen onze tegenwoordige 
wortels. Uit deze turbulente periode is veel bewaard gebleven. Cultureel erfgoed van 
grote historische waarde. Er is ook het nodige verloren gegaan, om uiteenlopende 
redenen. Vaak per ongeluk – uit slordigheid of domheid – maar soms ook doelbewust. 
In de negentiende eeuw was de doofpot een geaccepteerd verschijnsel. De ideale plek om 
een zwarte bladzijde in te laten verdwijnen. Moeiteloos, schaamteloos, voor altijd. Je 
moet een beetje vreemd zijn om als dorpsmens van steden te houden. Hoe mooi ik steden 
ook vind, hoe graag ik er winkel, een museum bezoek en hoe belangrijk ze ook zijn om 
het voorzieningenniveau van het omringende platteland overeind te houden, ik wil nooit 
meer in een stad wonen. Dat ik vijftien jaar in Amsterdam heb gewoond, telt niet mee, 
want Amsterdam bestaat uit kleine dorpjes. Ik houd van de beslotenheid van een dorp, 
waar mensen elkaar kennen en er nog sociale controle en verbondenheid is. Soms ervaar 
ik dat als negatief, ze weten alles van je, soms positief, samen werken aan een leefbaar 
dorp. Fryslân is uniek in de combinatie van sterke steden en een levendig platteland. 
Fryslân is bij uitstek een provincie van ‘lytse doarpen’. Er zijn in totaal zo’n 
driehonderdvijftig dorpen met vijftienhonderd of minder inwoners. Dit is twintig procent 
van alle dorpen van die omvang in heel Nederland. 
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Inleiding 

 
Friesland [frislɑnt]  Fries en officieel: Fryslân is een provincie in het noorden van Nederland. 
Friesland telt 647.239 inwoners (30 september 2012). De hoofdstad is Leeuwarden. Zowel het 
Fries als het Nederlands heeft in de provincie de status van bestuurstaal.  

 
 

Fryslân vanuit de ruimte gezien 

In het oosten wordt Fryslân begrensd door Groningen en  Drenthe, in het zuiden door de 
provincies Overijssel en Flevoland, in het zuidwesten door het IJsselmeer en in het westen en 
noorden door de Waddenzee (buiten de Waddeneilanden door de Noordzee). Door de Afsluitdijk 
is Fryslân verbonden met Noord-Holland. De Friese waddeneilanden Vlieland, Terschelling, 
Ameland en Schiermonnikoog zijn bereikbaar met veerdiensten vanuit Harlingen naar 
Vlieland en Terschelling, vanaf Holwerd naar Ameland en vanaf Lauwersoog naar 
Schiermonnikoog.  

Om de provincie te onderscheiden van Noord- en Oost-Friesland en de Kreis Friesland in het 
Duitse Nedersaksen wordt de provincie in wetenschappelijke kringen ook wel aangeduid als 
Westerlauwers Friesland. Qua totale oppervlakte (land plus water) is Fryslân de grootste 
provincie, en qua landoppervlakte is het de op twee na grootste provincie. Het hoogste punt 
van de provincie is met 45 meter hoogte de Vuurboetsduin op Vlieland. Het hoogste punt op 
het vasteland is de Bosberg bij Appelscha met 26,6 meter. Fryslân is door de Vereniging 
Nederlands Ciltuurlandschap uitgeroepen tot mooiste provincie van Nederland. De vereniging 
It Fryske Gea ( het Friese landschap) is de provinciale natuurbeherende instantie. Fryslân 
heeft een open landschap en is waterrijk. Het Friese landschap bestaat uit negen verschillende 
landschappen: het  Waddengebied, de Zuidoosthoek, het terpengebied van Oostergo, 
Westergo, het Lage Midden, de Veenpolders, Gaasterland, de Noordelijke Wouden en het 
Bedijkingslandschap (Marne, Het Bildt, Nieuwlanden en Lauwerszee). In Fryslân liggen vier 
nationale parken: Schiermonnikoog, De Alde Feanen, Lauwersmeer (Groningen en Fryslân) 
en Drents-Friese Wold (Drenthe en Fryslân).  
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Topografische kaart van de provincie Fryslân. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

In de Middeleeuwse historiografie werd algemeen aangenomen dat Fryslân zijn naam dankte 
aan een legendarische stichter genaamd Friso, even zoals Groningen gesticht zou zijn door 
een zekere Gruno. Een wonderlijker verklaring voor de naam geeft het zogenoemde Oude 
Goudse Kroniekje (ca. 1450). Daarin wordt verhaald hoe keizer Valentinisnus den Rijn neder 
quam ... inder wilder Neder Sassen lant ... ende om dattet soo couden lant is, soo dedent die 
Romeynen Vrieslant hieten. Recenter is de veronderstelling dat de volksnaam Fries 
oorspronkelijk verwees naar krulharen. Op 1 januari 1997 werd de officiële naam van de 
provincie door de Friese Provinciale Staten veranderd van 'Friesland' in 'Fryslân'. In november 
2004 besloot het Ministerie van Binnenlandse Zaken erop toe te zien dat de officiële naam in 
overheidsstukken ook consequent wordt gebruikt. In het Nederlandse taalgebruik blijft over 
het algemeen de naam Friesland in gebruik. Fryslân is echter de officiële naam. It Heitelân 
(Nederlands: Het vaderland) is voor Friezen om utens, Friezen die buiten Friesland wonen, een 
veel gebruikte term om de provincie Friesland aan te duiden. Het wordt vaak gebruikt om de 
sterke band met Friesland aan te geven.  

Een lied met de naam It Heitelân werd geschreven door J.L. van den Burg en muzikaal 
ondersteund door J. Lindeman. Vlak na de TweedeWereldoorlog gingen er stemmen op om het 
huidige volkslied van Friesland (tekst van Eeltje Halbertsma), De âlde Friezen (Nederlands: De 
oude Friezen), te vervangen door dit lied. De reden hiervoor was het karakter van het 
'Folksliet'. De tekst zou zich in zijn 19de-eeuwse terminologie te veel associëren met de toen 
recent in diskrediet gebrachte bloed- en bodemfilosofie. Een nieuwe generatie bracht het lied 
niettemin de laatste jaren in nieuwe vormen uit, onder meer door de band Reboelje en het 
Lemster Mannenkoor.  

De mensen op de kwelder, op de terpen en achter hun dijken werden afgescheiden vn de grote 
wereld door een gordel van moeilijk toegankelijke moerassen. Contact met deze wereld was 
mogelijk over grote en kleine rivieren die vanuit het achterland naar de noordzee stroomden. 
En dat maakte hen weer geschikt om handel te drijven met een groot deel van noordwest 
Europa. De afgelegen ligging vrijwarde de mensen van inlijving in een groter middeleeuws 
staatsverband. Dat gaf hen de kans om te experimenteren met een samenleving waarin lokale 
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plattelandselite, kerkelijke autoriteiten en zich ontwikkelde stadjes ieder een deel van de 
welvaart en de macht claimden. Van ongeveer 400 tot 200 voor Chr. begon langzamerhand 
een proto-Friese cultuur te ontstaan met wierden/terpen tussen Vlie en Eems. De bewoners 
werden door de Romeinen Frisii genoemd. De aanwezigheid van de Romeinen in Fryslân begint 
met de Romeinse generaal Drusus als hij in 12 v. Chr. zijn campagne in Germania voert.  Aan 
het begin van de Middeleeuwen strekte Fryslân zich uit van het  Zwin, bij wat nu de Belgische 
grens aan de kust is, tot aan de rivier Wezer in Duitsland. In de 7e eeuw was het onafhankelijk. 
Het begin van de 8e eeuw is bekend vanwege de Friese koning Redbad en de missionaris 
Bonifatius. Na de inlijving in het Frankenrijk bestond Fryslân, volgens de Lex Frisionum (de 
Friese wet), uit drie delen: het gebied tussen het Zwin en Vlie, het gebied tussen Vlie en 
Lauwers en het gebied tussen Lauwers en Wezer. In het eerstgenoemde deel ontwikkelde zich 
sinds circa 1000 het graafschap Holland. Wat nu West-Friesland heet, werd na een periode 
van strijd in 1287 ingelijfd door graaf Floris V van Holland. Dat jaar vond de Sint Luciavloed 
plaats, een overstroming die de Zuiderzee tussen West-Friesland en de overige delen van 
Fryslân aanzienlijk verbreedde en contact tussen beide delen in de toekomst enorm zou 
bemoeilijken. De overige delen behielden zelfstandigheid omdat geen enkele graaf of hertog 
het gebied onder zijn controle kon krijgen. Bij de Upstalboom, een rechtplaats bij Aurich 
(Auwerk), vond op basis van de Friese wet in de 13e en 14e eeuw een centrale rechtspraak 
plaats voor de overgebleven zelfstandige regio's: de Zeven Friese Zeelanden. Pogingen van de 
Hollandse graven en hun verbondenen om Fryslân te onderwerpen mislukten telkens, en dit 
definitief in 1345 met de Slag bij Warns, waarin een Hollands-Henegouws ridderleger werd 
verslagen door een Fries boerenleger. De overgang tussen Hoge en Late Middeleeuwen is een 
periode waarin een groot aantal kloosters in Fryslân werd gesticht. Hun macht vergrootte zich 
door de rijkdom die zij verwierven met inpolderingen en droogleggingen. Naast de 
kloosterabten ontwikkelden veel Friese hoofdelingen zich tot lokale edellieden, overigens 
zonder deze titel te (willen) dragen want dat zou hen verplichten om het leenmanschap te 
aanvaarden van hogere adel buiten Fryslân.  

 

 
Hogebeintum: Fryslân in de terpentijd 
 
Eenmaal onderdeel van een groter politiek geheel kreeg Fryslân een plek binnen de 
Habsburgse gewesten en later de Republiek. Naast de geringere mogelijkheden het eigen lot 
te bepalen stonden de mogelijkheden zich in een veel grotere wereld te manifesteren. Na 1795 
zou de provincie onderdeel worden van een centralistishce eenheidsstaat, die nieuwe 
belemmeringen gaf maar ook mogelijkheden bood. 
 
In de middeleeuwen stonden er in Fryslân meer dan 500 stenen huizen of stinzen. Gebouwd 
voor de rijke elite met dure kostbare stenen: dikke muren, verdedigbare torens en veelal met 
een gracht omgeven. Na de onveilige middeleeuwen nam de behoefte aan versterkte stinzen af 
en werden vele afgebroken zodat de stenen konden worden hergebruikt voor de adellijke 
huizen, ook wel staten genoemd. Vroeger had elk dorp wel een state, tegenwoordig zijn er van 
al deze adellijke landhuizen nog maar een vijftigtal over.Stinzen, staten, buitenplaatsen. Wat 
is het verschil? Een stins is een verdedigbare vesting uit Fryslân uit de middeleeuwen. Het 
woord betekent stiennen hûs. Het waren torens waar omwonenden in vluchtten als er gevaar 
was. Rond 1500 was de noodzaak voor verdediging minder groot. De torens verdwenen en de 
woningen werden platter en luxer. Dit zijn de states. In de zeventiende eeuw kwamen de 
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buitenplaatsen op. Rijke families woonden in de winter in Leeuwarden en in de zomer op het 
platteland. Vandaar de naam buitenplaatsen. 
 
Steenhuizen of Stinsen komen we voor het eerst in de loop van de 12e eeuw tegen. De 
aanleiding tot de bouw van deze steenhuizen kan vooral gevonden worden in een veranderend 
zelfbeeld van de edelen. De macht van de edelen was voornamelijk gebaseerd op het (land) 
bezit Zij woonden vaak op een herenhoeve, deze was groter dan een normale hoeve en stond 
op een groter erf omgeven door een greppel of sloot. Het lijkt erop dat deze Herenhoeves niet 
meer voldeden aan het (nieuwe) zelfbeeld van de edelen. Voortaan werden er naast de boerderij 
opvallende verdedigbare torens gebouwd, die naast een defensieve ook een symbolische 
functie vervulde, het zgn. steenhuis. Vervolgens zien we in de loop van de 13e en 14e eeuw een 
sterke groei in het aantal steenhuizen, hiervoor zijn een drietal oorzaken aan te geven. De 
hoofdoorzaak was een verminderend landsheerlijk gezag, waardoor de spanning tussen de 
lokale edelen onderling opliepen, om hun posities te kunnen verdedigen bouwden de Friese 
edelen stinsen. De grootschalige ontginningen speelde ook een rol, ze vonden plaats onder 
leiding van de lokale edelen. Om vervolgens hun eigendom van in dit (nieuwe) land duidelijk 
te maken bouwden ze een stinswier. Ten slotte zien we dat de steden steeds verder uitgroeiden 
tot economische en politieke centra waarbinnen zich een stadselite ging vormen. Deze 
bouwden op de strategische posities binnen de steden hun eigen stinsen. De grootste 
uitbreiding van macht voor de Friese adel vond plaats in de 15e eeuw, rond 1500 vinden we 
dan ook meer dan 500 stinsen in Fryslân. Een weerbaar stenen huis of stins was dan ook een 
belangrijk bezit voor de Friese edelman. Maar de Friese stinsen groeide niet zoals in de rest 
van Europa uit tot grote kastelen. De reden hiervan is waarschijnlijk kleinschaligheid van de 
in Fryslân gevoerde vetes, er bestond dan ook geen behoefte aan een groot en vooral kostbaar 
kasteel.   

We hebben het nu steeds over stinsen gesproken, maar wat is een stins nu eigenlijk. Volgens 
de Encyclopedie van Friesland (J.J.Kalma red.) “Stins eigenlijk steenhuis in de Middeleeuwen 
de stenen verdedigingstoren bij de grotendeels van hout opgetrokken state der Friese edelen”. 

Waar moest een gebouw nu eigenlijk aan voldoen om een stins te zijn?  
-          verdedigbaar zijn 
-          een adellijke woning zijn 
-          bezit rechten en symboliek 
 

De rechten en symboliek waren van groot belang voor het beeld en zelfbeeld van de Friese 
edelen. Het (steen)huis stond gelijk aan de familie, het geslacht, en werd het stamhuis van de 
familie. Vaak werd de familienaam dus aan dit huis ontleend.  
  
We kunnen eigenlijk vier soorten edelhuizen herkenen 
  
1 Stinswieren ca. 1150-1350 
De oudste vorm is een verdedigingbare toren op een omgrachte heuvel. Waarschijnlijk was de 
standaard voor de voet van een wier ongeveer 22 bij 22 meter met een gracht van 11 meter 
breed (G. de Langen 2007). De toren werd eerst uitgevoerd in hout of tufsteen en vanaf de 
tweede helft van de 12e eeuw ook in baksteen. Deze toren was vooral bedoeld als een 
verdedigbare vluchttoren maar diende tevens als status symbool voor de eigenaar. De meeste 
wieren werden opgeworpen naast een al bestaande apart omgrachte erf met boerderij, deze 
vormde het nederhof, en diende als woonhuis en boerenbedrijf voor de familie. Janssen (1990) 
vind de stinswier wel wat weg heeft van een mottekasteel. Studies naar mottenkastelen laten 
zien dat de opgeworpen heuvel minstens drie meter hoog moest zijn, gelijk aan de hoogte van 
twee mannen.  
   
2a Woontorens ca.1250-1450 
De torens kregen nu ook een woonfunctie, de zogenaamde (verdedigbare) woontorens, met een 
hoogte van rond de 15 meter. Daarnaast bleef het nederhof nog wel bestaan maar dan alleen 
nog als boerenbedrijf. Dergelijke stinswieren kennen we o.a uit Gaastmaburen (Grovestins) 
en Veenwoude (Schierstins). Binnen de steden zien in de loop van de 14e eeuw de stadsstins 



8 

 

ontstaan. Net als de stinswier een verdedigbare woontoren maar dan zonder de wier en het 
nederhof, wel was het erf waarop de stadsstins stond omgracht. 
                                                                              
2b Weerganghuis 
In de periode dat de woontorens langzaam veranderden in het volgende type (zaalstins), zien 
we nog een overgangstype. Een stins op een rechthoekige basis met op de bovenste verdieping 
een weergang, kantelen en erkeltorentjes het zogenaamde "Weerganghuis". Voorbeelden 
hiervan zijn de Ilostins te IJlst en de Gruytersmastins in Sneek. 
  
3 Zaalstinsen ca. 1300-1500 
Het volgende type steenhuis komen we vooral in de steden tegen, en worden ook wel 
zaalstinsen genoemd. Uit leenbrieven en oude kaarten blijkt dat deze steenhuizen op een 
dubbel erf lagen, en meestal achter de gewone rooilijn stonden. Tijdens twisten is er nog al 
eens sprake van dat zo’n steenhuis werd vernietigd, waaruit valt af te leiden dat deze naast 
een symbolische toch ook nog een defensieve functie hadden. De meeste van deze 
zaalstinsen   bestonden uit een bovengrondse overwelfde kelder met daarop een tweede 
bouwlaag het eigenlijke huis. De kelder had een eigen toegang en was niet verbonden met de 
bovenverdieping. Voorbeelden zijn het Camingahuis met een oppervlak van 9.10 bij 18.80 
meter en de Keimpemastins met een oppervlak van 7,90 bij 12,90 meter beiden in Leeuwarden 
te vinden. 
                                                                                
4 State en Saten ca. 1500  
In de loop van de 15e eeuw zien we opnieuw een verandering, deze werd vooral veroorzaakt 
door de militaire ontwikkelingen (o.a. buskruit). We zien nu een scheiding ontstaan tussen de 
defensieve en de woon functie. De Blokhuizen en Bolwerken namen de defensieve functie over, 
en de adelhuizen verandereden in stinsachtig gebouw met alleen nog een representatieve 
functie. Ook nu zien we weer een scheiding tussen de ontwikkeling in de steden en op het 
platteland. Veel adellijke families bezaten een stins op het platteland en een zomerresidenties 
in de stad. Steden waren belangrijk handels- en machtscentrums daarbij kwam nog dat het 
er in de winter beter leven was. Daarnaast zien we dat er in de steden steeds meer 
representatieve woningen worden opgetrokken door rijke patriciërs. Op het platteland speelde 
nog een ontwikkeling een belangrijke rol. Aan het eind van de 16e eeuw bevindt Fryslân zich 
in een agrarische en economische hoogconjunctuur, en de lokale (nieuwe) rijken en edelen 
profiteerde hiervan en bouwden op grote schaal grote statige woningen, die als state en Sate 
worden aangeduid. Wat is afgeleid van het Engelse woord Estate, en stond niet alleen voor 
het huis maar ook het daarbij horende land dus het totale bezit. Bij de Sates op het platteland 
zien we nu dat zowel het huis als boerderij op een omgracht erf stond. Een aantal staten 
hadden een ouder steenhuis als voorganger, deze werden meestal gesloopt maar in een aantal 
gevallen opgenomen in de nieuw gebouwde state. Later zouden deze States ook wel Herenhuis 
en of adelhuis genoemd worden. 

Een stins of state is een voormalige burcht of landhuis. Het Friese woord stins betekent 
steenhuis. Oorspronkelijk werd de benaming stins alleen gebruikt voor de stenen wachttorens 
die bij de meestal houten state stond. Later werd de benaming 'stins' ook gebruikt voor het 
hele gebouw. De enige nog bestaande middeleeuwse stins is de Schierstins in Veenwouden. 
Van de overige stinsen resteren nog zeven poortgebouwen. Stinsen in oude zin komen ook in 
Oost-Friesland voor en heten daar 'steinhaus'. Het enige nog bestaande is het Steenhuis 
Bunderhee. In de provincie Groningen worden stinsen in oude zin aangeduid met steenhuis. 
Het enige daar nog bestaande steenhuis is het Iwema-steenhuis. De stins in de latere vorm 
wordt in Groningen borg genoemd. Tegenwoordig hebben vele moderne wooncomplexen in 
Fryslân ook een naam die eindigt op state, maar dit zijn geen stinsen. In een enkel geval is de 
naam afkomstig van een state die in hetzelfde gebied heeft gestaan. In totaal zou Fryslân ooit 
ruim 175 states hebben gekend. De landhuizen waren van adellijke of aanzienlijke heren die 
dikwijls landgoederen bezaten, bijvoorbeeld van de grietmannen. De meeste stinsen zijn in de 
negentiende eeuw afgebroken, toen het te duur werd om ze goed te kunnen onderhouden. 
Enkele nog bestaande stinsen fungeren als museum. Bij veel stinsen en borgen liggen fraaie 
kruidentuinen. In de gevallen waarin zo'n tuin al uit de 16e of 17e eeuw dateert, spreekt men 
wel van een stinsentuin.  
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Het Huis Oranje-Nassau is een oud, uit midden-Duitsland afkomstig adelgeslacht. Het 
behoort sinds Willem van Nassau de bezittingen van zijn neef René van Chalon erfde tot de 
hoge Europese adel. Toen het Huis Oranje met Willem 111 van Oranje uitstierf voegde zijn 
Friese neef uit het Huis Nassau-Diez de namen Oranje en Nassau samen. Sindsdien wordt 
van het Huis Oranje-Nassau gesproken. Al is dit huis in 1890 in mannelijke lijn met Willem 
111 der Nederlanden uitgestorven rekent men ook Wilhelmina, Juliana en Beatrix met hun 
zonen en kleinkinderen tot het Huis Oranje-Nassau en niet tot de Huizen van hun echtgenoten 
uit de Huizen Mecklenburg-Schwering en Lippe-Biesterfeld of de adellijke familie Von 
Amsberg. Het Nederlandse Koninklijk Huis is het Huis Oranje-Nassau. De geschiedenis van 
dit Huis is sinds de vijftiende eeuw nauw verbonden met die van Nederland.  Vanaf die tijd 
leveren de Oranjes als stadhouders, koningen en koninginnen een belangrijke bijdrage aan 
het bestuur van ons land. De oudste bekende voorouder is Ulrich graaf van Idstein in de 
omgeving van Wiesbaden. Deze Ulrich was graaf van Laurenburg aan de Lahn en stierf in 
1124. De volgende graaf was Hendrik 11 van Nassau de Rijke (ca. 1180-ca. 1250) die op zijn 
beurt werd opgevolgd door Walram I verwierf door zijn huwelijk met de erfdochter Cunigunde 
van Belliqueux het Graafschap Nassau. Op 17 december 1255 werd het feodale bezit verdeeld 
onder Walram van Laurenburg (ca. 1146-1198) die graaf van Nassau, Idstein, Wiesbaden en 
Weilburg werd en Otho die graaf van Nassau-Siegen, Dillenburg en Beilstein werd. De twee 
takken sloten een Huisverdrag, de "Nassauischer Erbverein" waarmee zij elkaar als erfgenaam 
in het geval van uitsterven in de mannelijke lijn aanwezen. Zo ging Luxemburg in 1890 over 
van de tak van Otho naar de tak van Walram. Hendrik de Rijke bouwde het slot de Dillenburg. 
Ook in Dietz stond een burcht of huis van de Nassaus, evenals later in Siegen, Hadamar, 
Idstein, Weilburg, Ottweiler, Saarbrücken, Usingen en Merenberg. Elk van deze plaatsnamen 
vertegenwoordigden een aparte tak van het huis van Nassau, zoals Nassau-Dillenburg, 
Nassau-Beilstein, Nassau-Dietz, nassau-Siegen, Nassau-Weilburg. De meeste van deze 
takken stierven uiteindelijk uit. Zijn zoon Hendrik 11 van Nassau de Rijke was gehuwd met 
Machteld van Gelre en kreeg een aantal zonen, waarvan Walram (ca. 1220-ca. 1276) en Otto 
(vermoedelijk gestorven in 1289) de bezittingen van hun vader erfden en die later verdeelden. 
Het Huis van Oranje-Nassau stamt historisch gezien af van Otto, zij zijn de Ottoonse of jongere 
linie van het Huis Nassau. In 1403 huwde Engelbrecht 1 van Nassau-Dillenburg met de rijke 
erfdochter Johanna van Polanen. Zo verwierf het Duitse geslacht der (Ottoonse) Nassau’s 
Breda, Polanen en de Lek, en later onder zijn zoon Engelbert 11 van Nassau-Breda ook het 
Burggraafschap Antwerpen. Sindsdien hebben de Nassaus met twee korte onderbrekingen 
(1795-1813 en 1940-1945) een grote rol in de Nederlanden gespeeld. Er waren in Duitsland 
meerdere takken van het Huis Nassau maar de jongere tak van de Nassaus overvleugelde 
allen in macht en rijkdom. Tot zover de twee voor Nederland belangrijke takken van het Huis 
Nassau. Het Huis Oranje-Nassau werd voor het eerst genoemd in 1544, toen Willem I, graaf 
van Nassau-Dillenburg (1533-1584), beter bekend als Willem van Oranje of Willem de Zwijger, 
het Zuid-Franse vorstendom Orange erfde van zijn neef René van Chalon (officieel René graaf 
van Nassau en prins van Chalon-Oranje), de zoon van Willems oom Hendrik III. 

Bij het vorstendom hoorde ook de titel Prins van Oranje en de lijfspreuk van Chalon, Je 
maintiendrai Chalon. Na de dood van koning-stadhouder Willem 111 in 1702 zou tot 1732 
zowel het Huis van Oranje-Nassau als het Huis Hohenzollern aanspraak op de titel maken. 
Volgens het Traktaat van Partage behielden beide huizen echter het recht op de titel Prins van 

Oranje. Omdat koning-stadhouder Willem 111 na zijn dood geen wettige opvolger had, stierf 

de Bredase tak van Willem van Oranje uit en ging het Huis van Oranje-Nassau verder in de 

zogenaamde Friese tak, het Huis Nassau-Dietz, de nazaten van Willems broer Jan V1 van 

Nassau-Dillenburg. Sindsdien stammen de leden van de Oranjefamilie in de vrouwelijke lijn 

meerdere keren van Willem van Oranje af; hij is in die zin de stamvader van de huidige Oranjes. 



10 

 

 
 
Het Huis Oranje-Nassau op een voorlopig diepepunt; een wapen met de kwartieren van 1: 
Fulda; 2: Corvey; 3: Dortmund; 4: Weingarten; hart: Oranje. De leeuw van Nassau ontbreekt. 
 

De leden van deze familie hebben geregeerd in 

• Het prinsdom Oranje  
• Het graafschap Nassau  
• Het graafschap Nassau-Dillenburg  
• Het koninkrijk Engeland 
• Het koninkrijk Schotland 
• Het koninkrijk Ierland  
• De republiek der Verenigde Nederlanden, als erfstadhouder, niet als vorst of soeverein 
• Het vorstendom Fulda. Dit kleine Duitse staatje bestond uit zeven samengevoegde 

territoria waaronder: 
• het bisdom Fulda  
• de abdij St. Gerold (in Vorarlberg, 1804 verkocht aan Oostenrijk) 
• de proosdij Bandern (in Liechtenstein, 1804 verkocht aan Oostenrijk) 
• de abdij Dietkirchen (in Nassau) 

Het Graafschap Nassau was een graafschap in het Heilige Roomse Rijk. Het territorium 
omvatte delen van de huidige bondslanden Hessen en Rijnland-Palts in het westen van 
Duitsland. Het gebied wordt in twee vrijwel gelijke delen verdeeld door de rivier de Lahn. In 
het zuiden bevindt zich het Taunusgebergte. Eigenlijk vielen de bovengenoemde gebieden aan 
Willem V toe, maar deze weigerde het "gestolen goed" beslist. Hij legde zich neer bij de 
aanvaarding ervan door zijn zoon Willem Frederik van Oranje-Nassau. 

Het nieuw gevormde vorstendom bestond uit vier eenheden, die voorzien werden van nieuwe 
titels: 

• het vorstendom Fulda  
• het vorstendom Corvey, het vroegere bisdom Corvey  
• het graafschap Dortmund, de vroegere rijksstad Dortmund  
• de heerlijkheid Weingarten, de vroegere abdij Weingarten met het prioraat Hofen (aan 

het Bodenmeer) 

Na de restauratie regereerden de Oranje-Nassaus in 



11 

 

• Het koninkrijk der Nederlanden  
• Het groothertogdom Luxemburg  

De Oranje-Nassaus zijn verwant aan de Huizen Romanov, Hohenzollern, Hannover en 
Windsor, Bernadotte, Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg en (niet rechtstreeks) van 
België. 

De Frisii waren een Germaans volk dat ten noorden van de Rijn leefde ten tijde van de 
Romeinen. De Romeinse geschiedschrijver Publius Cornelius Tacitus  onderscheidde twee 
groepen Frisii, namelijk de maiores Frisii (Grote Friezen) en minores Frisii (Kleine Friezen). De 
slag in het woud van Baduhenna vond plaats in 28 n.Chr. tussen de Frisii en de Romeinen. 
De Romeinen werden door de Frisii verslagen. In 28 waren de Frisii in opstand gekomen nadat 
Olennius, de nieuwe landvoogd, de belastingen drastisch had verhoogd en hardvochtig was 
opgetreden tegen onlusten als gevolg hiervan. Baduhenna was een naam die verbonden werd 
met een woud (mogelijk ook een moerasbos) dat in de eerste eeuw na Chr. in het gebied van 
het huidige Kennemerland, West Friesland, IJsselmeer of Friesland lag. In 28 na Chr. werd 
het Romeinse fort Castellum Flevum door de Friezen verwoest in het kader van de opstand 
van de Friezen tegen Olennius, landvoogd van de Romeinen. In het woud van Baduhenna 
("apud lucum quem Baduhennae vocant") werden de Romeinen die versterkingen hadden 
gekregen uit het fort van Noviomagus (Nijmegen) vervolgens vernietigend verslagen. Volgens 
de Annales van Tacius was dit 'heilige woud van Baduhenna'. Baduhenna wordt algemeen als 
Friese oorlogsgodin beschouwd en haar naam zou dan zoiets als 'de gedrevene in (of door) de 
“O Vrouwe, gun ons zege in uw heilige woud!” 

Zulk een verzoek kunnen wij ons voorstellen van de Friezen toen zij in 28 na Christus in 
opstand kwamen tegen de Romeinen. Hoewel het land der Friezen benoorden de Rijn lag, de 
stroom die in de Lage Landen de grens van het Rijk vormde, waren zij als bondgenoten 
ondergeschikt aan de Romeinen. Toen de eisen allengs onredelijk werden maakten de Friezen 
een vuist en vielen zij het castellum Flevo aan. De Romeinen zonden versterking, waaronder 
een afdeling ruiters van andere Germaanse stammen, en de Friezen braken hun beleg af en 
trokken zich terug. De Romeinen volgden hen door het zo lastige drassige land –jachtig dijken 
en bruggen bouwende– tot in het heilige woud van Baduhenna. 

De vrijheid van de Friezen in de middeleeuwen was zowel voor henzelf als voor anderen een 
probleem. Vaak was er onenigheid over wat die vrijheid nu precies inhield. Bovendien waren 
er verschillende meningen over hoe die vrijheid verworven was.' De geschiedenis van de Friese 
vrijheid is daardoor steeds ook de geschiedenis van de rechtvaardiging van die vrijheid. Eén 
van de tradities met een rechtvaardigende, legitimerende functie is die rond 'Sint Magnns, 
vaandrager van de Friezen'. De heilige Magnus leefde in de derde eeuw. Eigentijdse bronnen 
zijn met betrekking tot hem niet overgeleverd. Hij was, volgens latere levensbeschrijvingen, 
bisschop van Trani en Fondi; genoot de bijzondere bescherming van de engel Michaël; en stierf 
als martelaar tijdens de christenvervolgingen onder keizer Decius (248-251). In de twaalfde 
eeuw kreeg hij op verschillende plaatsen bijzondere verering. Zo te Anagni, waar een gedeelte 
van zijn relieken terecht was gekomen.3 Andere relieken kwamen terecht in de San Michele 
dei Frisoni, de kerk bij het Friezenlogement dat sinds de negende eeuw op het Vaticaan 
bestond. Een nog aanwezige inscriptie in die kerk vermeldt dat drie met name genoemde 
Friese milites samen met een vrouw, die als ancilla Dei wordt betiteld, in Fondi deze relieken 
vonden toen zij Karel de Grote en de paus tegen de Saracenen te hulp kwamen. Een wonder 
dwong hen het grootste deel ervan in de Friezenkerk achter te laten. Een kleiner deel mochten 
ze mee naar Friesland nemen.' 

In Friesland zelf bestond een tegenhanger van deze overlevering. Het betreft de 
Magnuskeuren, in- en nitgeleid door de zgn. Magnussage, die verhaalt hoe de keuren tot stand 
kwamen. Magnus zou de vaandrager van de Friezen geweest zijn, die Rome en de paus 
verdedigden. Van keizer Karel en de paus verkreeg Magnus daarop als beloning de Friese 
wetten, waardoor alle Friezen vrij zijn, 'de geborene en de ongeborene, zolang de wind van de 
wolken waait en de wereld staat'. Deze wetten omvatten de in de sage opgenomen 7 
Magnuskeuren, en verder de 36 Seendrechten, de 17 Keuren en de 24 Landrechten. Al deze 
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wetten zouden volgens de sage door Magnus in de St. Michaëlskerk van Harlingen-Almenum 
gebracht zijn.' In de vijftiende en zestiende eeuw groeide de Magnustraditie in Westerlauwers 
Friesland voortdurend verder aan.' De kerken van Almenurn, Oldeboorn en Ferwoude of 
Eernewoude' zouden ook andere Magnusrelieken hebben bezeten: een deel van zijn arm eu de 
Magnusvaan, die bovendien eerder in het bezit van Willibrord geweest zou zijn. Magnus zou 
graaf van Bentheim zijn geweest ofzou tot een - geheel aan de fantasie ontsproten - Friese 
familie Forterna of Forteman hebben behoord, waarvan men uiteindelijk zelfs de stamboom 
en het familiewapen meende te weten'. 

Magnus Forman is de naam van de Friese vaandeldrager uit de 9e eeuw, onder wiens 
aanvoering de Friezen de stad Rome voor Karel de Grote veroverd zouden hebben. Aanleiding 
voor deze verovering zou een opstand van Romeinse edelen zijn waarbij de ogen van paus Leo 
111, volgens de sage de broer van Karel de Grote, waren uitgestoken en de paus de stad was 
uitgezet. Karel de Grote beloonde de Friezen voor deverovering met een uit zeven artikelen 
bestaand privilege (Magnus kerren) dat hen vrij maakte (Friese vrijheid), alsmede 17 keuren 
en 24 landrechten. De rode banier van Magnus (Magnusvaan) zou stammen van Friso, de 
stamvader van de Friezen. Eeuwenlang was dit vaandel begraven op een onbekende plek, 
maar kon, volgens de legende, op aanwijzing van Willibrord worden teruggevonden. Magnus 
heeft waarschijnlijk zijn oorsprong te danken aan de heilige Magnus van Trani, de 
medepatroon van de kerk der Friezen in Rome. Friese geschiedschrijvers hebben de heilige 
martelaar Magnus vereenzelvigd met een legendarische figuur: Magnus Forteman, veldheer 
van Karel de Grote. Er bestaat een afbeelding van deze Magnus op een zegel uit 1270 waarbij 
de tekst staat: Sanctus Magnus Dux Frisorum (‘Heilige Magnus, Aanvoerder der Friezen’). 

Magnus, bisschop van Trani in Apulië (Zuid-Italië), zou verschijningen hebben gehad van de 
heilige aartsengel Michaël. Hij stierf de marteldood tijdens de christenvervolgingen onder 
keizer Decius in het jaar 251. Zijn feestdag is 19 augustus. 

Sint Magnus van Trani (ook genoemd: Magnus van Anagni of Magnus van Fabrateria Vetus) 
werd volgens de overlevering geboren in de Apulische havenstad Turenum (Italiaans: Trani) 
als zoon van ene Apollonius. Als jongen was Magnus herder. Hij en zijn vader werden gedoopt 
door bisschop Redemptus van Trani.  

Toen Redemptus stierf werd Magnus door de clerus en de gelovigen per acclamatie tot de 
nieuwe bisschop van Trani gekozen. Hij trad op als missionaris en stichtte 
christengemeenschappen in Fundi (Fondi), Aquinum (Aquino) en Anagnia (Anagni). Volgens 
overleveringen kreeg hij geregeld hulp van de aartsengel Michaël. 

Tijdens het bewind van keizer Decius was er sprake van een systematische christenvervolging. 
In de streek waar Magnus werkzaam was, leidde een man genaamd Tarquinius de vervolging. 
Die ging als eerste op zoek naar de bisschop van Trani. Magnus wist te ontkomen en vluchtte 
naar Rome waar de autoriteiten hem niet kenden. Toen het ergste gevaar was geweken, keerde 
hij huiswaarts. Hij hield zichzelf zorgvuldig verborgen. Soldaten ontdekten hem echter in een 
grot nabij Fondi. 

Volgens het martyrologium van Sint Hieronymus uit 451 werd Magnus in de plaats Fabrateria 
Vetus onthoofd. Als datum wordt de 19e augustus genoemd, vermoedelijk van het jaar 251 
van de christelijke jaartelling. Vandaar dat 19 augustus zijn feestdag werd. 

Na de Constantijnse Wending werd bovenop zijn graf een kerk gebouwd. Zijn beenderen 
werden te ruste gelegd in een klooster bij Fondi, gelegen tussen tussen Rome en Napels. Bij 
de Saraceense invasie in de 9e eeuw sloegen de monniken van dit klooster op de vlucht. Zij 
slaagden er echter niet in de beenderen van Sint Magnus mee te nemen. 

In het jaar 848 bracht keizer Lotharius de Saracenen een gevoelige nederlaag toe en verdreef 
hen naar het zuiden van het Italische schiereiland. Het verhaal gaat dat drie Friese 
krijgslieden die aan de veldtocht tegen de Saracenen hadden deelgenomen op hun terugtocht 
naar hun vaderland de beenderen van Sint Magnus hadden gevonden. 
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In de Kerk der Friezen in Rome bevindt zicht een 13e-eeuwse inscriptie waarin het verhaal 
van de drie Friezen verteld wordt. Hun namen zijn: Ilderado van Groningen, Leomot van 
Stavoren en ene Hiaro. Zij zouden Magnus’ relieken hebben gevonden op een locatie nabij 
Fondi. In Sutri, ten noorden van het meer van Bracciano, kregen ze een verschijning van Sint 
Magnus die hen opdroeg naar Rome te gaan. Daar aangekomen besloten ze de stoffelijke 
resten van de martelaar achter te laten in de pelgrimskerk van de Friezen nabij de Sint-
Pietersbasiliek in Rome, behoudens een arm van Sint Magnus die ze mee naar huis namen. 
Die belandde uiteindelijk in de kerk van het Friese dorp Almenum. In de Duitse stad Esens 
(Ostfriesland) wordt echter geclaimd dat de reliek zou hebben gerust in de naar hem 
vernoemde St.-Magnus-Kirche. 

De pelgrimskerk voor de Friezen in Rome was oorspronkelijk alleen aan de aartsengel Michaël 
toegewijd. Vanaf de tijd dat de relieken van Sint Magnus er zouden hebben gerust is zij ook 
aan hem toegewijd. De officiële Italiaanse naam van de Friezenkerk luidt dan ook La Chiesa 
dei SS. Michele e Magno (in Borgo). In de 15e eeuw werden de relieken overgebracht naar de 
Sint-Pietersbasiliek. Thans bevat het hoofdaltaar van de Friezenkerk een klein botje dat aan 
Magnus zou hebben toebehoord. 

Er bestaat nog een andere overlevering over het lot van de relieken van de heilige Magnus. Bij 
de invasie van de Saracenen werden de beenderen overgebracht naar Veroli, dat meer 
landinwaarts lag. Daar werden ze in een sarcofaag in de crypte van de bisschopskerk gelegd. 
Na de verovering van Veroli gebruikten de Saracenen die crypte als paardenstal. Na enkele 
dagen vielen de paarden er dood neer. Volgens de christenen kwam dat vanwege de 
aanwezigheid van Sint Magnus' relieken. De Saracenen openden daarop de sarcofaag en 
smeten de beenderen op straat. Toen ze vernamen dat de christenen daardoor hevig geschokt 
waren, besloten ze de relieken te verkopen voor een hoge prijs. De inwoners van de stad Anagni 
waren bereid een grote som goud te betalen voor de stoffelijke resten van de bisschop die er 
als eerste het christelijk geloof had verkondigd. Ze namen de beenderen mee naar de 
bisschopskerk van hun stad. Tot zover de legende. In de elfde eeuw werd in Anagni een nieuwe 
kathedraal gebouwd. In de crypte staat tot op de dag van vandaag een altaar dat is gewijd aan 
Sint Magnus. Men claimt dat dit altaar de relieken van de martelaar bevat. 

Magnus van Trani was in de eerste helft van de derde eeuw bisschop van de Zuid-Italiaanse 
havenstad Trani. Hij stierf de marteldood en werd later heilig verklaard. Zijn feestdag is op 19 
augustus. Zijn relieken zouden naar Esens in het Harlingerland (Oost-Friesland) zijn 
overgebracht.In Nederland is hij patroonheilige van: Anlo, Bellingwolde, Hollum en 
Hoornsterzwaag. Magnus zou zijn gedood in de strijd tegen de Saracenen en daarna heilig zijn 
verklaard. Men beschouwd de Magnussage als een legende en het Karelsprivilege als een 
vervalsing. 

Daar, zo is het gemeld door de geschiedschrijver Tacitus, verloor het Rijk na een etmaal 
vechten negenhonderd manschappen. De overigen vluchtten weg en vierhonderd daarvan 
verschansten zich in het huis van ene Cruptorix (Oudgermaans *Hruptarīks) die ooit in het 
Rijksleger had gevochten. Daar brachten zij elkaar om het leven uit angst voor verraad en de 
toorn der Friezen. De Romeinen hebben dit nimmer vergolden en de Friese landen bleven In 
28 na Chr. zijn de Friezen in opstand gekomen tegen de Romeinen nadat ene Olennius, de 
nieuwe landvoogd, de belastingen drastisch had verhoogd en onlusten met als doel de 
belastingen verlaagd te krijgen niet hielpen. De oorspronkelijke belasting was ingevoerd door 
Drusus, die bepaalde dat de Frisii ossehuiden moesten leveren die militaire doeleinden zouden 
dienen. Tacitus beweert dat het een beperkte belasting was, afgestemd op de beperkte 
bestaansmiddelen van de Frisii. (1) Er werden geen afspraken gemaakt over de grootte en de 
dikte van de ossehuiden. (2) Maar toen bepaalde Centurion Olennius, die was aangewezen om 
over de Frisii te regeren, dat de huiden van wilde stieren of oerossen de standaard moesten 
zijn waaraan de ossehuiden moesten voldoen. Tacitus zegt dat dit voor veel naties een te grote 
opgave zou zijn, maar zeker voor de Germanen waaraan de belasting werd opgelegd. Volgens 
Tacitus leefden in hun wouden en moerassen hele grote beesten, maar het stalvee dat zij in 
de landbouw gebruikten was kleiner dan gemiddeld. Om aan de betaling van de belasting te 
voldoen zouden de Frisii eerst hun kudden, daarna hun land en tenslotte hun vrouwen en 
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kinderen in slavernij hebben verkocht. Het kan ook zijn dat de Romeinen en aan hen 
geallieerde Germaanse groepen de bezittingen in beslag namen. Er kwamen onlusten en 
protesten tegen de hoge belasting, maar dat leidde tot niets. Daarop werden de soldaten die 
de belastingen moesten innen gevangen genomen en opgehangen. Om niet in handen van de 
Frisii te vallen vluchtte Olennius naar het fort Flevum, waar een niet te veronachtzamen 
legermacht van Romeinen en met hen geallieerden toezicht hield op de kust. De Frisii brachten 
een legermacht op de been en vielen het castellum Flevum van de Romeinen bij Velzen aan. 
De zich verdedigende Romeinen wisten echter stand te houden. De Frisii trokken zich terug 
om hun bezittingen te verdedigen. De gebeurtenissen kwamen Lucius Apronius, propraetor 
van Neder Germanie, ter ore en hij liet versterkingen komen, bestaande uit soldaten van een 
legioen en infanterie en cavalerie. Zij gingen over de Rijn naar het fort Flevum. Daarop begon 
Apronius met zijn manschappen het fort te versterken en werden in de buurt bruggen en 
nieuwe wegen aangelegd voor de passage van zijn zwaar bewapende troepen. Ondertussen gaf 
hij opdracht aan delen van zijn troepen, met name de cavalerie van de 'Canninefatem', dus de 
Kaninnefaten, tezamen met de Germaanse infanterie die de Romeinen steunden om de aanval 
op de Frisii in te zetten. De Romeinen maakten de fout dat ze eerst in fasen de lichte cavalerie 
naar het slagveld zonden, die werden verslagen en dat toen uiteindelijk de hele cavalerie in 
actie kwam, men in paniek raakte tussen de vluchtende soldaten en andere mensen. Apronius 
gaf opdracht aan Cethegus Labeo, de commandant van het vijfde legioen, met zijn troepen de 
aanval te kiezen. Zij konden de troepen die al in gevecht waren redden, waaronder delen van 
de cavalerie. Hoewel vele hoge functionarissen waren gesneuveld, kwam Labeo er niet toe de 
doden te begraven. Deserteurs zouden daarna bevestigd hebben dat de volgende dag in het 
woud van Baduhenna de slag werd voortgezet en dat 900 soldaten aan de kant van de 
Romeinen de dood vonden. Daarnaast sneuvelden 400 soldaten, die een huis bezet hadden 
van een man met de naam Cruptorix, en die de Romeinen gediend had. Zij kwamen om omdat 
men onderling vreesde dat er verraad in het spel was en men begon elkaar uit te moorden. 
Waarschijnlijk moeten we dit zo interpreteren, dat delen van de Frisii of andere Germaanse 
groepen de kant van de Romeinen kozen (we zien dat bij de samenstelling van het Romeinse 
leger) en dat anderen tegen de Romeinen in opstand kwamen. Het is dus waarschijnlijk een 
onderlinge slachtpartij geweest van Germanen die voor of tegen de Romeinen waren. Tacitus 
zegt dat de opstandige Friezen beroemd werden in Germanie, maar dat de Romeinse keizer 
Tiberius de nederlaag geheim hield, omdat hij niemand anders op oorlogspad wilde sturen. 
De Frisii hadden dus grote verliezen toegebracht aan de Romeinen. In 47 na Chr. vestigde 
Corbulo opnieuw het Romeins gezag, maar keizer Claudius, die keizer Tiberius was opgevolgd 
besloot dat Corbulo zich achter de Rijn moest terugtrekken. De expedities ten noorden ervan 
kostten veel geld en leverden weinig op door het hardnekkige verzet van de lokale bevolking. 
buiten de grenzen van het Rijk, bij gunste van Baduhenna. 

Over Baduhenna is verder niets overgeleverd. Zij zal een godin zijn geweest, daar er een heilig 
woud aan haar was gewijd, maar waar dit heilige woud stond is onwis. Het zal in elk geval 
niet ver hebben gelegen van het castellum Flevo, dat getuige bodemvondsten mogelijk bij het 
huidige Velsen in Noord-Holland lag. Even ten noorden hiervan ligt Heiloo, dat in de oudste 
overlevering Heiliginlo heet, letterlijk ‘heilig woud’. De zandrug aldaar zou het gedijen van een 
bos mogelijk hebben gemaakt. Omringd door boomloze draslanden zou het een bijzonder 
gezicht zijn geweest. Maar vooralsnog zijn daar nog geen sporen van een slag gevonden. 

Waar lag Baduhenna? Een eenvoudige vraag die nu echter al twee millennia lang 
geïnteresseerden heeft beziggehouden. De bewijsvoering komt maar niet rond. Ons erfgoed 
bestaat uit een summier verslag in de Romeinse kroniek van Tacitus. De beroemde historicus 
schreef boeiende samenvattingen, maar zadelde het nageslacht wel met allerlei vragen op. 
Gelukkig worden er sporadisch ontdekkingen gedaan die zijn teksten ondersteunen...... 
 
Heinsius heeft onderzoek gedaan naar de "slag bij Baaium". Eén van zijn conclusies:  
  
De overwinning van de Friezen in de slag bij Baduhenna is dus achteraf gezien een keerpunt 
in de Romeinse veroveringsgeschiedenis. 

Hoe zit het dan met de naam Baduhenna? Wat betekent deze? De meeste woordkundigen zijn 
het erover eens dat het eerste lid Oudgermaans *badwa- ‘strijd’ is, een woord dat vanouds 



15 

 

gebruikt is als naamstam, zoals in Nederlands Badelog, Oudsaksisch Baduhild, Oudengels 
Beaduríc en Oudnoords Böðvarr. Het is echter moeilijk om Baduhenna als geheel te duiden. 
Is het tweede lid een woord op zichzelf of slechts een achtervoegsel? Hieronder volgen drie 
duidingen waarin de naam als samenstelling van twee woorden wordt gezien. 

De Duitse woordkundige Theodor Siebs leest Baduhenna als Oudgermaans *Baduhennō en 
verbindt het vrouwelijke *hennō met het geheimzinnige woord henne-, dat wij o.a. vinden in 
gewestelijk Nederlands hennekleed ‘doodhemd, lijkwade’ en henneblome ‘bilzekruid, 
bitterzoet, doodbloem’ en Engels henbane ‘bilzekruid’. De naam van de godin betekent dan ‘zij 
die doodt in de strijd’. 

Zijn landgenoot de woordkundige Günter Neumann heeft dezelfde lezing, maar ziet *hennō als 
een samentrekking uit *hendnō. Dit zou dan een afleiding zijn van een wortel *henþ- ‘grijpen, 
pakken, verkrijgen’, vanwaar ook Gotisch -hinþan (in frahinþan ‘gevangen nemen, buit 
maken’), Oudzweeds hinna ‘verkrijgen’, Oudhoogduits hunda ‘buit’ en mogelijk Nederlands 
hand. Haar naam is dan ‘zij die verkrijgt in de strijd’. Het bezwaar tegen de beide duidingen 
is dat het woord *hennō, in welke betekenis dan ook, nergens anders is overgeleverd. 

De Oostenrijkse woordkundige Theodor von Grienberger slaat een andere weg in. Hij stelt dat 
de -h- in Baduhenna mogelijk slechts een oneigenlijke overgangsletter is, zoals wel vaker is 
voorgekomen in de spelling van Germaanse namen, bijvoorbeeld Athahulf voor Athawulf. Of 
vergelijk Duits drehen uit Oudgermaans *þrēanan. Hoe dan ook was de h in Latijnse 
geschriften uit die tijd over het algemeen vaak een spookletter, opduikende waar hij niet 
thuishoorde. 

Von Grienberger leest de naam zodoende als Oudgermaans *Baduwennō. Dit tweede lid, 
*wennō, is een vrouwelijke afleiding bij het werkwoord *wennanan ‘strijden, zich inspannen, 
streven, verkrijgen, zegevieren’, de voorloper van Fries winne en Nederlands winnen. Met Von 
Grienberger kunnen wij de naam dan uitleggen als ‘zij die verkrijgt in de strijd’. Het voordeel 
van deze duiding is dat *wennō ook elders is overgeleverd, en eveneens voor een mythologische 
benaming, namelijk in Oudhoogduits helliwinna ‘furie, Eumenide, wraakgodin’. Een 
mannelijke vorm van dit woord is te meer overgeleverd, bijvoorbeeld als Oudhoogduits -winno 
(in widarwinno ‘tegenstander, vijand’) en Middelnederlands winne ‘landbouwer; winnaar’. 
Verscheidene bekende woordkundigen als Rudolf Much en Moritz Schönfeld verkiezen dan 
ook deze duiding van Von Grienberger. 

De hedendaagse Nederlandse/Friese vorm zou Badehinne dan wel Badewinne luiden, waarbij 
de klemtoon in beide gevallen op de eerste lettergreep ligt. De betekenissen van de drie 
duidingen liggen zo dicht bij elkaar dat de twee hedendaagse vormen als dichterlijke 
evenwoorden beschouwd zouden kunnen worden. Zij is hoe dan ook een krijgsgodin, wellicht 
enerhande walkeure, beschikkend op wie der strijders op het slagveld sterft en wie leeft. 

*strijd' betekenen (samenhangend met Germaans *badwa, 'strijd'). 

Toen de tekst van Tacitus in de 16e eeuw werd herontdekt, ging men op zoek naar de locatie 
van het woud. Bij afwezigheid van archeologische vondsten zocht men het vooral in 
naamsovereenkomst en dan wel in het huidige Fryslân. Zo situeerde men het in Oldeholtpade 
(oud bos van Badu), Beetgum (Baduheim) of Baarderadeel. In de tachtiger jaren van de 
twintigste eeuw werd in de buurt van Velsen een Romeins fort opgegraven dat blijkens 
muntvondsten en koolstofdatering in het jaar 28 verwoest was. Algemeen wordt aangenomen 
dat dit het Castellum Flevum was en dat het woud van Baduhenna er niet ver vandaan moet 
hebben gelegen, in Velserbroek, Bakkum, Heiloo of Castricum. De Frisii brachten een 
legermacht op de been en vielen de Romeinen aan bij het castellum Flevum, dat door sommige 
historici in de buurt van Velsen wordt gelokaliseerd. Flevum was één van de forten (castella) 
die de Romeinen bouwden ten noorden van de Rijn om hun rijk te verdedigen tegen indringers. 
Zowel Ptolemaeus die het over 'Phleum' heeft als Tacitus noemen deze vesting maar de exacte 
ligging is nooit bekend geworden. In de Romeinse tijd lag waar nu de Flevopolder is een groot 
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meer. De Romeinen noemden de delta van Vecht, IJssel en Vlie het Flevum of het "Flevomeer".  
Het had geen verbinding met de Noordzee. 

Oostvaardersplassen 

Na hevige gevechten konden de verdedigers met moeite de Friezen van zich afslaan. Lucius 
Apronius, de bevelhebber van het Romeinse grensleger aan de Beneden-Rijn zond met boten 
haastig versterkingen naar het noorden teneinde de opstand neer te slaan. Toen dit leger 
aankwam in het gebied van de Frisii trokken deze zich terug in het woud van Baduhenna. Het 
is onduidelijk waar dit bos gelegen was. De Frisii waren ten opzichte van de Romeinen in het 
voordeel, ze kenden het woud en waren licht bewapend. De slag in het woud liep uit op een 
klinkende overwinning van de Frisii. Volgens Tacitus vonden negenhonderd soldaten de dood 
en doodden vierhonderd elkaar in de villa van Cruptorix, omdat ze verraad vreesden. De 
overlevenden vluchtten terug naar het zuiden. Keizer Tiberius zond geen strafexpeditie naar 
de Frisii, waardoor de Frisii hun vrijheid terug hadden gewonnen. In 47 vestigde Corbulo 
opnieuw het Romeins gezag, maar hij kreeg opdracht van keizer Claudius zich achter de Rijn 
terug te trekken. 

Rond 270 na Chr. zijn de Romeinen definitief uit onze streken vertrokken (Van Es, o.c.p.121). 
De grensverdediging werd opgeheven. Echter er vond toen geen Volksverhuizing plaats. 
Waarom toen niet en zo'n 200 jaar later wel? Omdat er geen drommen Germanen langs die 
grens stonden te wachten op het vertrek van de Romeinen. De Germanen woonden immers al 
binnen de grenzen van het Romeinse Rijk (zie ook Germania van Tacitus). 
Van grote verhuizingen van hele volkeren volgens de gangbare opvattingen, is overigens nooit 
sprake geweest. Nergens in de klassieke bronnen wordt melding gemaakt van deze grootse 
verhuizingen van hele volksstammen van oost naar west Europa. En als er al volkeren zijn 
verhuisd, dan gingen die verhuizingen vaak net de andere kant op dan men tot heden voor 
waarheid had aangenomen. 
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Toen keizer Trajanus aan de macht kwam, veroverde hij grote gebieden, van Marokko tot 
Armenië van Engeland tot Egypte. Alles was in macht van De keizer en zijn militairenbazen 
vaak Barbaren. Zei dachten alleen aan zichzelf, het bezit van keizer Trajanus ging sterk 
achteruit. In de economie was grote crisis de bevolking nam af (volksverhuizing), weinig 
voedsel tot gevolg dat de strijders weinig kracht hebben, werd het steeds makkelijker het land 
binnen te vallen. Steeds meer gebieden werden veroverd van keizer Trajanus, en had nog 
alleen tot Italië in zijn bezit. De stammen gingen op reis omdat zei niets te zeggen hadden. De 
visigoten, Etrusken, Latijnen, Hunnen en Turken reisden naar Rome. Toen deze mensen 
hoorden dat Trajanus Italië in zijn bezit had, plunderde de Visigoten Romé en de Hunnen 
maakten Noord-Italië onveilig. 

De Grote Volksverhuizing heeft zich slechts afgespeeld in de fantasie van historici. De Grote 
Volksverhuizing vloeide voort uit een onjuist beeld van het Romeinse rijk, een aantal 
misvattingen en het verkeerd begrijpen van de teksten. Om twee verschillende interpretaties 
passend te maken in de gangbare geschiedenis, waren die zogenaamde verhuizingen de enige 
mogelijkheid de volkeren "op hun plaats" te krijgen. De hierbij gemaakte fouten hebben grote 
gevolgen gehad. De Germanen kwamen niet vanuit Duitsland het Romeinse rijk binnenvallen: 
ze woonden er al. Slechts enkele volken zijn later "verhuisd": de Friezen naar het tweede 
Friesland in Noord-Nederland, de Saksen naar Noord-Duitsland en de Dani of Northomanni 
naar Denemarken, Noorwegen en Zweden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franse medievisten gebruiken de term "deplacements historiques" voor het bekende 
verschijnsel dat volkeren, bij een al of niet gedwongen verhuizing vanuit hun oorspronkelijke 
stamland naar elders, hun oorspronkelijke plaats en riviernamen meenemen en 
hergebruiken. Hiervan is sprake geweest bij de volksverhuizing van Saksen en Friezen. Het is 
een menselijk verschijnsel, dat ook in de jongste geschiedenis heeft plaats gevonden. Namen 
als New York en Harlem zijn wereldwijd bekende voorbeelden. Met deze verplaatsingen van 
namen wordt ook de hoeveelheid overeenkomstige namen verklaard tussen Noord-west 
Frankrijk en west Vlaanderen en het noorden van Nederland en Duitsland. Lewarde in 
Vlaanderen werd Leeuwarden in Fryslân, Brêmes in Frans Vlaanderen werd Bremen in Noord-
Duitsland, om maar twee willekeurige voorbeelden te noemen. Alleen deze verhuizing liep niet 
van noord naar zuid, zoals de historische geografie altijd maar aangenomen had, maar ging 
juist van zuid naar noord. Steevast liggen de oudere plaatsen in het zuiden, de nieuwere in 
het noorden. Steeds hebben de oudste akten en oorkonden betrekking op die zuidelijke 
plaatsen, de nieuwe op de noordelijke. De verkeerde interpretaties - de oude akten werden, in 
een veronderstelde continuïteit in bewoning, ook op de nieuwe plaatsen geplakt- hebben geleid 
tot de bijna onontwarbare kluwen aan mythen. De bekendste voorbeelden van zo’n foutieve 
verpaatsing is die van St. Willibrord in Utrecht of St. Bonifatius in Dokkum. In een groot 
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aantal gevallen blijft de verering van een heilige ook op de oude plaats voortleven, wat tot 
onverklaarbare vragen kan leiden. Waarom bestaat er b.v. een verering van St.Willibrord, de 
apostel van de Friezen, in Frans-Vlaanderen, terwijl er in Utrecht of Friesland geen enkele 
kerk (van oudsher) naar deze heilige is vernoemd? Ook aan de hand van de levens van 
St.Willehad en St.Anskarius, twee in Nederland minder bekende bisschoppen, blijken de 
migraties voor veel onverklaarbare problemen gezorgd te hebben op de nieuwe plaats. Het 
toppunt van verplaatsingen is de tri-locatie van St.Lebuines in Nederland, St.Lievin in 
Vlaanderen en St. Liévin in Frankrijk, die aantoonbaar dezelfde heilige is. 

In het Frankische Rijk is het huis der Merovingers dankzij Chlodovech I (Clovis) de 
voornaamste klasse geworden. In de zesde en zevende eeuw ondernemen verschillende 
Frankische koningen expedities naar het noorden om het christendom te verbreiden, hun 
schatkist op peil te houden en persoonlijke roem te vergaren. Tot een definitieve verovering 
komt het niet. De Franken zijn, na de opsplitsing van hun rijk in Austrasië en Neustrië, in de 
zesde en zevende eeuw in een burgeroorlog verwikkeld. Bovendien laten de Saksen en Friezen 
zich niet zo gemakkelijk onderwerpen als andere volkeren in Europa. Pas wanneer Pippijn I 
'de Oudere' Neustrië onderwerpt hebben de Franken de handen vrij om de expansie naar het 
noorden door te zetten. De karolinger Karel Martel weet wel resultaten te boeken. Hij voegt 
het koninkrijk der Friezen na het overlijden van hun koning Radbod in het voorjaar van 719 
voorgoed aan het Frankisch rijk toe. Het restant Chamaven zal ook geen problemen hebben 
opgeleverd. Alleen de Saksen zijn te eigenzinnig en wensen de voordelen van hun 
onderwerping niet in te zien. 

Op de bovenstaande kaart is de situatie rond 500 geprojecteerd op het Nederrijnse gebied. 
Daar zijn wel enkele opmerkingen bij te maken. In de eerste plaats ziet de "Hollandse" kustlijn 
er in de vijfde eeuw anders uit dan hier getekend. In de tweede plaats is van het IJsselmeer 
een binnenzee gemaakt (Almere). De grenzen tussen de verschillende volksstammen zullen 
niet zo duidelijk zijn als hier getekend. Het zijn namelijk geen moderne landen met scherp 
gedefinieerde grenzen, maar nederzettingsgebieden en invloedssferen van volkeren. Deze 
volkeren leven voornamelijk samen in stamverband, waarbij ieder stamlid gelijkwaardig is aan 
een ander. Dit dus in tegenstelling tot de Franken die wel een sociaal gedifferentieerde 
structuur kennen. De rivierlopen zijn als natuurlijke grens wel goed gedefinieerd; echter hier 
zal de bedding van de rivier ongetwijfeld anders hebben gelopen. De situatie zal niet lang 
blijven zoals in de afbeelding geschetst. De Friezen en Saksen zullen op hardhandige wijze 
kennismaken met de expansiedrift van de Franken. 

Het Nederrijnse gebied wordt na de onderwerping opgenomen in de Frankische 
machtsstructuur. Het gebied wordt verdeeld in gouwen, die bestuurd worden door graven 
(comes). Dit betekent niet dat iedere gouw samenvalt met een graafschap (comitatus). 
Meerdere graven kunnen in een gouw actief zijn en één graaf kan ook in meerdere gouwen 
een graafschap hebben. Een gouw is een soort "provincie", een landschappelijke benaming en 
een graafschap is vergelijkbaar met een jurisdictie. Met het bestuur der Karolingers wordt een 
grote stap voorwaarts gezet, want de kanselarij van de Frankische koningen houdt rechten en 
bezittingen nauwgezet bij in oorkondes. Op bovenstaande kaart zijn de (groot)gouwen en het 
hertogdom Frisia ingetekend. Het grote verschil met de voorgaande kaarten is dat hier geen 
volkeren met hun nederzettingsgebied zijn aangegeven, maar min of meer afgebakende 
gouwen. Het enige dat nog aan de volkeren doet denken zijn onder andere de namen van de 
grootgouwen Hamaland (Chamaven) en Hattuarië (Chatten) en het koninkrijk der Friezen dat 
het hertogdom (ducatus) Frisia wordt. De Karolingers maken vaak gebruik van natuurlijke 
grenzen, (bijvoorbeeld) rivieren, om de gouw af te bakenen. Of alle hier getekende gouwen dan 
al bestaan is ongewis. Mogelijk bestaan er meer gouwen, of worden gouwen later opgedeeld of 
krijgen ze een andere naam. 
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Van ongeveer 400 tot 200 voor Chr. begon langzamerhand een proto Friese cultuur te 
ontstaan die rond het begin van de jaartelling door de Romeinen Frisii werden genoemd. Toen 
de Romeinen naar de Lage Landen kwamen woonden de Frisii langs de Waddenzee, met de 
Eems als oostelijke grens van hun gebied. De Romeinen dachten de Frisii snel te kunnen 
onderwerpen maar dit bleek een misrekening.  De Frisii waren een Germaans volk en net als 
verscheidene andere Germaanse volkeren wisten ze zich fel te verdedigen tegen de Romeinen. 
Fryslân was tot het eind van de 15e eeuw het domein van de Schieringers en de Vetkopers. 
Bloedige oorlogen, moord, plunderingen en brandstichting waren dagelijkse kost voor de twee 
elkaar bevechtende partijen. Begin 1500 werd de Hertog van Saksen de heerser van Friesland 
en bouwde snel een soort fort in Leeuwarden. Het woongedeelte binnen dat fort heette het 
blokhuis. Dat gebouw was de basis voor het voormalige Huis van bewaring "De 
Blokhuispoort".   
 

 
Blokhuispoort 

De zogenaamde Friese vrijheid gaf De zogenaamde Friese vrijheid gaf als keerzijde het 
ontbreken van centraal bestuur te zien in een langdurige vete tussen zogenaamde Vetkopers 
en Schieringers, waarin de eerstgenoemde partij haar belangen verbond met machten buiten 
Fryslân, en de laatstgenoemde die tot Fryslân wilde beperken. In de 14e eeuw kreeg de niet-
Friese stad Groningen steeds meer macht in de Ommelanden tussen Lauwers en Eems. In de 
15e eeuw werdUlrich Cirksena uit een machtig regionaal hoofdelingengeslacht Graaf van Oost-
Friesland. In 1498 benoemde keizer Maximiliaan hertog Albrecht van Saksen tot Heer van 
heel Friesland. Hij kreeg echter alleen Westerlauwers Friesland onder controle. Toen was de 
opsplitsing van het geheel van Friese landen een feit en ging de oude Friese samenhang en 
vrijheid verloren.  
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In 1498 kwam met het aantreden van Albrecht van Saksen als potestaat en gubernator een 
einde aan de Friese Vrijheid in Westerlauwers Friesland. Totdan was het een min of meer 
rijksonmiddellijk gebied in het Heilige Roomse Rijk. Er arriveerden een groot aantal Duitse 
gezagsdragers en hoge ambtenaren waarbij het Duits als de officiële bestuurstaal werd 
ingevoerd. 

Friesland was in de veertiende en vijftiende eeuw te prooi gevallen aan de partijtwisten tussen 
de Schieringers en Vetkopers. Aan het einde van de vijftiende eeuw leken de Vetkopers het 
pleit te kunnen winnen met de steun van de stad Groningen. Met de rug tegen de muur kozen 
de Schieringers toen een potestaat Juw Dekama die op eigen kracht echter niet in staat was 
Friesland onder controle te krijgen. Hij verzocht daarom Albrecht van Saksen in 1498 het 
bestuur over te nemen, wat deze aanvaardde. Een Schieringse afvaardiging reisde naar 
Medemblik, waar zij in maart dat jaar Albrecht erkenden als 'heer van Westergo in Friesland', 
op voorwaarde dat namens het Rijk benoemd zou worden tot stadhouder, anders mocht men 
hem weer afzetten; deze afspraak werd bekrachtigd bij het Verdrag van Sneek op 30 april 
1498. Albrecht herstelde voor korte tijd de rust, maar vroeg wel een hoge prijs. Keizer 
Maximiliaan I stond voor grote bedragen bij Albrecht in het krijt. Om zijn verplichtingen te 
voldoen maakte hij Albrecht tot erfelijk gubernator en potestaat namens de Rooms-koning van 
het Heilige Roomse Rijk over de gebieden Oostergo, Westergo, Zevenwouden, de 
Stellingwerven, de Ommelanden, Dithmarschen en Noord-Friesland (20 juli 1498). Later 
werden hier nog Oost-Friesland, de stad Groningen en Butjadingen aan toegevoegd (27 maart 
1499). 

Maar Albrecht kon enkel het land ten westen van de Lauwers in handen krijgen. Dit betekende 
de splitsing van het oude Friesland, en tevens het einde van de Friese Vrijheid. Albrecht 
bestuurde Friesland op zijn eigen wijze en had geen boodschap aan het oude Friese recht. Hij 
zette een nieuw bestuursapparaat op dat nog lang daarna in stand zou blijven. 

Na de dood van Albrecht in 1500 namen zijn zonen Joris met de Baard en Hendrik de Vrome 
zijn taak over, vijf jaar later gaf Hendrik zijn rechten af aan Joris, die zo alleenheerser werd. 
Joris kon zijn gezag niet in alle andere Friese gebieden laten gelden, die hun eigen heersers 
hadden. In 1514 trachtte hij ook de Ommelanden en Groningen te veroveren, waar men de 
hulp inriep van Edzard I van Oost-Friesland en Karel van Gelre. Door deze bondgenoten aan 
hun zijde verdreven de Groningers Joris' troepen. De gubernator werd teruggedreven tot 
Harlingen, Franeker en Leeuwarden, terwijl veel Westerlauwerse Friezen zich bij de Geldersen, 
Groningers en Oost-Friezen aansloten tegen de Saksers. 

Op 19 mei 1515 verkocht Joris zijn rechten op Friesland aan de latere keizer Karel V. Karel 
stelde Floris van Egmont aan als zijn eerste Friese stadhouder, maar had daarmee nog geen 
controle over het gebied. Een aantal Friese hoofdelingen zocht steun bij de hertog van Gelre 
Karel, waarmee ook Friesland strijdtoneel werd van de Gelderse Oorlogen. Het platteland heeft 
veel te lijden gehad van de strijdende partijen en van profiterende roversbenden. De Zuiderzee 
werd onveilig gemaakt door de Friese zeerover Grote Pier. Aan het einde van de oorlog in 1524 
kwam Friesland nu daadwerkelijk onder bestuur van Georg Schenck van Toutenburg, de 
Friese stadhouder van Karel V. De heerlijkheid Friesland werd in december 1524 opgericht 
en toegevoegd aan de Habsburgse Nederlanden. 

Albrecht van Saksen (Grimma, 27 januari 1443 – Emden, 12 september 1500), bijgenaamd 
de Kloekmoedige, was van 1485 tot 1500 de eerste hertog van Saksen. Hij was de jongere zoon 
van keurvorst Frederik de Zachtmoedige en stamvader van de Albertijnse linie van het Wettin-
dynastie de latere lijn van keurvorsten en koningen van Saksen. 

Op twaalfjarige leeftijd werd hij samen met zijn broer Ernst van Saksen ontvoerd door ene 
Kunz von Kaufungen, maar hij wist te ontsnappen, en bracht enkele jaren door aan het hof 
van keizer Frederik III in Wenen. 

In 1464 huwde hij Sidonia, dochter van George van Podiebrad, koning van Bohemen, maar 
toen George in 1471 stierf, wist hij de kroon van Bohemen niet te verwerven. 
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Schieringers in Medemblik met het verzoek aan hertog Albrecht om bescherming in maart 
1498. Julius Scholz (1825-1893) 

Later in dat jaar 1464 stierf keurvorst Frederik II, en Albrecht en Ernst besloten samen over 
Saksen te heersen. In 1485 werd Saksen echter aangevallen door Thüringen. Bij het verdrag 
van Leipzig werd Saksen in tweeën gesplitst: Albrecht verkreeg het westelijk gedeelte van 
Saksen (Meißen) en werd hertog van Saksen zijn broer Ernst bleef keurvorst van Saksen, en 
behield de controle over de oostelijke delen van Saksen (Wittenberg). Omdat Saksen-Meissen 
veel rijker was dan de Ernestijnse delen van Saksen, en Albrecht nu ook het noorden van 
Thüringen wist in te lijven, werd Albrecht verplicht 100.000 florijnen te betalen aan Ernest 
als schadevergoeding. Deze ongelijke deling van Saksen leidde 80 jaar later tot een conflict 
tussen de beide linies. 

In 1475, gedurende de campagne tegen Karel de Stoute van Bourgondië, verkreeg Albrecht 
veel lof als een capabel militair leider, en in 1487 leidde hij een expeditie tegen Koning 
Matthias Corvinus van Hongarije, die echter faalde omdat keizer Frederik III te weinig steun 
gaf. In 1488 hielp Albrecht om Maximiliaan van Oostenrijk te bevrijden nadat rebellen in 
Brugge hem gevangen hadden gezet. In 1489 werd Albrecht achtergelaten als diens 
plaatsvervanger om de oorlog voort te zetten, en hij wist voor Maximiliaan de graafschappen 
Holland en Vlaanderen en het hertogdom Brabant terug te veroveren, maar omdat hem niet 
werd toegestaan deze districten te plunderen, leidde dit tot een groot financieel verlies. 

Als betaling voor zijn diensten werd Maximiliaan Albrecht in 1498 gouverneur (potestaat) van 
Friesland. Friesland, met inbegrip van de Ommelanden, maakte wel deel uit van het Heilige 
Roomse Rijk, maar zag zich als rijksonmiddellijk. Het had nimmer een heer gekend, althans 
een heer had er nimmer blijvend gezag weten te verwerven. De Friese landen waren aan het 
einde van de vijftiende eeuw het strijdtoneel van de conflicten tussen Schieringers en 
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Vetkopers. De stad Groningen leek in die conflicten de enige machtsfactor die handelend kon 
optreden en breidde haar macht uit tot vrijwel geheel Friesland en Groningen. Om de macht 
van de stad in te dammen werd Albrecht door sommigen in Friesland met open armen 
ontvangen. Hij wist Friesland voor het grootste gedeelte onder controle te krijgen en werd ook 
door Groningen als heer erkend. Zodra hij was teruggekeerd naar Saksen-Meissen bleek zijn 
erkenning echter vooral een lippendienst. Groningen werd binnengevallen door graaf Edzard 
van Oost-Friesland. Kort daarna stierf Albrecht nabij Emden en werd begraven in Meißen. Hij 
werd opgevolgd door zijn zonen George en Hendrik. De verovering door Albrecht III van de 
Friese landen markeerde wel het definitieve einde van de Friese Vrijheid. Ook de Friese taal 
werd daarna als bestuurstaal vervangen door het Nederduits. 

Een eeuw later zouden de Ommelanden onder de stad Groningen en Friesland twee autonome 
provincies binnen de Republiek der Verenigde Nederlanden worden. Oost-Friesland bleef (na 
1648) binnen het Duitse Rijk en kwam na het uitsterven van het inheemse gravengeslacht 
uiteindelijk in 1744 in handen van de Pruisische koningen. In de Napoleontische tijd werd het 
enkele jaren bij het koninkrijk Holland gevoegd (1807-1810) en daarna bij het koninkrijk 
Hannover dat in 1866 door het koninkrijk Pruisen werd ingelijfd, waarmee het in 1871 
opgenomen werd in het Duitse Rijk.  De nieuwe tijd begon voor Fryslân met de laatste Fries-
Hollandse oorlog (1515-1524). In 1524 wist keizer Karel V aan Fryslân zijn wil op te leggen.  
In 1581 kreeg Fryslân weer een autonome status. De Admiraliteit van Friesland, opgericht in 
1596, was één van de Admiraliteiten ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Onder leiding van Friese Stadhouders, nazaten van Jan van Nassau, vocht 
Fryslân mee in opstand tegen de Spaanse Koning Filips II. Na het kinderloos overlijden van 
Oranje-stadhouder Willem III in 1702 en het Tweede tadhouderloze Tijdperk werd de Friese 
Nassau-stadhouder Willem IV als Prins van Oranje, stadhouder van de hele Republiek. De 
huidige koninklijke familie stamt dus af van de Friese stadhouders. 

In 1795 werd de Republiek overvallen door Frankrijk en raakten de republieken van de 
Nederlanden hun zelfstandigheid kwijt. Na de Bataafse Republiek (1795-1806) en het 
Koninkrijk Holland (1806-1810) werden de Nederlanden onder keizer Napoleon Bonaparte 
ingelijfd bij Frankrijk. Door beëindiging de Franse overheersing werd Nederland in 1813 weer 
zelfstandig. Na de Slag bij Waterloo in 1815 werd tijdens het "Wener Congres" het Koninkrijk 
der Nederlanden gevormd met als staatshoofd Koning Willem I. Fryslân maakt sindsdien als 
provincie deel uit van het Koninkrijk. 

In 1581 kreeg Fryslân weer een autonome status. De Admiraliteit van Friesland, opgericht in 
1596, was één van de Admiraliteiten ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. In 1795 raakte Fryslân officieel zijn een machtig regionaal hoofdelingengeslacht 
Graaf van Oost-Friesland. In 1498 benoemde keizer Maximiliaan hertog Albrecht van Saksen 
tot Heer van heel Fryslân. Hij kreeg echter alleen Westerlauwers Friesland onder controle. 
Toen was de opsplitsing van het geheel van Friese landen een feit en ging de oude Friese 
samenhang en vrijheid verloren. Een eeuw later zouden de Ommelanden onder de stad 
Groningen en Friesland twee autonome provincies binnen de Republiek der Verenigde 
Nederlanden worden. Oost-Friesland bleef (na 1648) binnen het Duitse Rijk en kwam na het 
uitsterven van het inheemse gravengeslacht uiteindelijk in 1744 in handen van de Pruisische 
koningen. In de Napoleontische tijd werd het enkele jaren bij het koninkrijk Holland gevoegd 
(1807-1810) en daarna bij het koninkrijk Hannover dat in 1866 door het koninkrijk Pruisen 
werd ingelijfd, waarmee het in 1871 opgenomen werd in het Duitse Rijk. De nieuwe tijd begon 
voor Fryslân met de laatste Fries-Hollandse oorlog (1515-1524). In 1581 kreeg Fryslân weer 
een autonome status. De Admiraliteit van Friesland, opgericht in 1596, was één van de 
Admiraliteiten ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

In 1795 raakte Fryslân officieel zijn zelfstandigheid kwijt toen het een provincie van Nederland 
werd. De talen die het meeste worden gesproken in de provincie zijn het Nederlands en het 
Fries (Frysk). Het Fries heeft de status van minderheidstaal en wordt naast het Nederlands 
als een officiële landstaal erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen 
van minderheden. De taal wordt beperkt gebruikt in de rechtspraak en het onderwijs, en in 
ruimere mate door (een aantal) overheden en media, en met name voor de radio en op de tv.  
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Behalve het Standaardfries heeft het Fries ook een aantal dialecten, zoals het Aasters (op 
Terschelling), Hindeloopers, Schiermonnikoogs, Kleifries, Woudfries en Zuidwesthoeks. De 
verschillen tussen de dialecten zijn echter aan het verdwijnen en de eerstgenoemde dialecten 
moeten als uitgestorven worden beschouwd. In de Friese steden spreken alleen zij die van het 
platteland zijn ingeweken (onderling) Fries. 

Stadsfries, een Hollands dialect met sterke Friese invloeden, is daar vanouds de volkstaal die, 
echter langzaam verder vernederlandst. Aan dit 'Friese Nederlands' zijn enkele andere 
dialecten verwant als Amelands, Bildts en op Terschelling Midslands. In het oosten van de 
gemeente Kollumerland wordt vanouds, maar afnemend, westelijk Gronings gesproken: 
Kollumerlands. In het zuidoosten van de provincie, beneden de Tjonger, wordt vanouds, maar 
ook afnemend, het aan het zuidwestelijke Drents verwante Stellingwerfs gesproken. 

 

Exmorra (Nederlandse plaatsnaam) 
Eksmoarre (Friese plaatsnaam) 
Wûnseradiel (Gemeente) 

Alle plaatsen in Friesland hebben slechts één officiële naam. Dat is de naam die in bijvoorbeeld 
notariële akten en in de Gemeentelijke Basisadministratie en in de BAG wordt gebruikt. Dat 
is in de meeste gevallen de Nederlandse naam, in zeven gemeenten (Dantumadeel 
(Dantumadiel), Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel), Ferwerderadeel (Ferwerteradiel), 
Menaldumadeel (Menameradiel), Boornsterhem (Boarnsterhim), Littenseradeel (Littenseradiel) 
en Leeuwaderadeel (Ljouwerteradiel)) hebben alle plaatsen echter de Friese naam als de 
officiële naam. De meeste gemeenten geven echter beide namen op dekomborden. Fryslân is 
historisch de aanduiding voor het kustgebied van het huidige Nederland van het Zwin tot en 
met de Weser in het huidige Duitsland. Vanaf ongeveer 1500 wordt Fryslân in een Nederlandse 
context vooral de aanduiding voor de huidige provincie Friesland. Dit lemma volgt die 
geschiedenis. 

Ik probeer een beeld te schetsen van de rijkdom aan stinsen en staten die Fryslân en dan 
vooral de Stad Sneek en haar Ommelanden ooit heeft gekend. Hiermee bedoel ik vooral de 
dorpen IJsbrechtum, Tirns, Oppenhuizen en de niet te vergeten de stad IJlst. Maar ook de 
Sneker Vijfga, bestaande uit de dorpen Scharnegoutum, Goënga, Loënga, Gauw en 
Offingawier. Wat maar weinig mensen weten is dat Gemeente Sneek nog altijd drie stinsen 
bezit. Deze zijn echter op de Epema state na niet meer als zodanig zichtbaar. De twee andere 
stinsen bevinden zich aan de Markstraat en maken tegenwoordig deel uit van het stadhuis, 
deze zijn door latere verbouwingen aan het oog onttrokken. We hebben het over de Waltastins 
(Marktstraat 5-7 en 9) en de Cleynstins (Marktstraat 19). Alle stinsen en Staten in de Sneker 
binnenstad liggen in het oude centrum, vooral aan en in de buurt van de Marktstraat, wat 
weer een bevestiging lijkt om het ontstaan van Sneek in deze hoek te zoeken. 

Helaas is er op de eerder genoemde stinsen na weinig tastbaars bewaard gebleven. 
Verwijzingen naar oude stinsen en staten vinden we nog steeds terug in de huidige namen 
van straten, gebouwen, boerderijen en landerijen. Zo vinden we in Sneek natuurlijk de Wijde 
en Nauwe Burgstraat en het Leeuwenburg, maar ook het Harinxmaland en de Hege Wier bij 
Loënga. In Fryslân is ooit maar één kasteel gebouwd; het Sjaardemaslot in Franeker. Hiervan 
is helaas niets meer terug te vinden. Maar Fryslân kende ook veel andere verdedigbare 
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gebouwen, de Stinzen. De eerste Stinzen verrezen in de twaalfde eeuw, toen steen voor het 
eerst in Fryslân als bouwmateriaal werd gebruikt. Het dure bouwmateriaal was alleen 
betaalbaar voor de maatschappelijke bovenlaag, gevormd door de adel. Die kon zich in roerige 
tijden in de Stinzen terugtrekken. Deze gebouwen stonden op een verhoging (wierde/ terp) en 
waren omgeven door een gracht of een aarden wal. Veel stinzen zijn in de zestiende eeuw 
afgebroke toen ze, door uitvinding van het buskruit hun functie van verdedigingsbouwwerk 
hadden verloren. Soms zijn ze daarna opgenomen in de nieuw gebouwde meer comfortabele 
woonhuizen, de Staten. Daarvan telde Fryslân enkele honderden. Er is maar een klein aantal 
bewaard gebleven. Rond deze huizen vind je de typische beplanting, die wordt aangeduid als 
‘stinzenflora’. 

 

Fogelsanghstate, Veenklooster 

Het gebied van de Friezen heeft eeuwenlang sterk onder invloed gestaan van het machtige 
Romeinse Rijk. In de eerste eeuwen na Christus hadden de Romeinen bijna het hele gebied 
van West-Europa tot aan het Midden-Oosten in hun greep. Met hen dreven de Friezen handel 
en zij betaalden ook belasting aan hen. Sommige Friezen vochten in die tijd als soldaat in het 
Romeinse leger. De invloed van de Romeinen op het leven en de cultuur van de Friezen is 
groot geweest. Er zijn veel archeologische vondsten die hier op wijzen. In 1888 kwam bij 
afgravingen in Beetgum een monumentale geloftesteen aan het licht: de Hludana-steen. De 
Latijnse inscriptie maakte duidelijk dat het voorwerp uit het begin van de jaartelling stamde. 
Er stond: ‘Aan de godin Hludana hebben de pachters van de visserij, toen Quintus Valerius 
Secundus de hoofdpachter was, hun gelofte betaald, vrijwillig en naar verdienste.’ Hludana 
was een belangrijke godin, niet alleen van de Friezen maar ook van andere volkeren. Langs de 
Rijn zijn nog vier van zulke aan Hludana gewijde geloftestenen gevonden. Het gebruik van het 
oprichten van gelofte- of votiefstenen stamde uit de Romeinse beschaving. In de Romeinse tijd 
werd dit ook in ons land, zij het in aangepaste vorm, geïntroduceerd. Men wijdde de stenen 
niet aan Romeinse, maar aan inheemse goden.  
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Onze kennis over de Romeinse periode in het Friese gebied is gebaseerd op enerzijds 
archeologische vondsten als deze steen en anderzijds op passages in het werk van klassieke, 
Griekse en Latijnse auteurs. Zij noemen de Friezen in het begin van de jaartelling als bewoners 
van het gebied tussen de Oude Rijn bij Katwijk en de Eems en om grote meren heen. Dat 
waren de Flevomeren die hebben gelegen op de plaats van de tegenwoordige IJsselmeerpolders 
en noordwestelijk daarvan, tussen Staveren en Enkhuizen. Maar schriftelijke bronnen uit het 
gebied zelf, zoals deze Hludanasteen, zijn erg zeldzaam. Wat er is wijst erop dat de Friezen 
boeren waren. Ze betaalden de Romeinen belasting in de vorm van ossenhuiden. Hoe de 
verhouding tussen Romeinen en Friezen was, is nog altijd niet helder. Was Fryslân bezet 
gebied?  

 

Het lage-midden van Fryslân: het deel bij Grou, waar eens het stoomgemaal Leppedijk zijn 
water op uitsloeg. 

De grens van het Romeinse Rijk – de ‘limes’ – was de Rijn. Zuidelijk daarvan was de streek 
zeker naar Romeins model georganiseerd. De Romeinen hadden er kastelen (castellae) 
gebouwd en wegen aangelegd waarlangs de legers trokken. Mede door hun militaire 
superioriteit hebben de Romeinen echter ook op het noordelijk gelegen Friese gebied grote 
politieke en culturele invloed gehad. Vondsten van geïmporteerd Romeins sieraardewerk, 
godenbeeldjes en Romeinse munten wijzen op vreedzame contacten, maar af en toe was er 
ook sprake van conflicten. 

Het bekendst is wel de Friese opstand uit 28 na Christus. De Romeinen meenden dat de 
ossenhuiden die de Friezen leverden niet groot genoeg waren. Bij deze gelegenheid zouden de 
Friezen de Romeinse legioenen hebben verslagen en ook het castellum Flevum (waarschijnlijk 
bij Velsen in Noord-Holland) hebben belegerd. De Romeinen hebben een fort gebouwd, 
Castellum Flevum. Ze proberen de Friezen in ruil voor bescherming af te persen. Dat leidt 
natuurlijk tot problemen. 

 De Romeinse historicus Tacitus schreef later dat de naam van de Friezen onder de Germanen 
daarom beroemd was. Ook weten wij dat twee Friese aanvoerders, Verritus en Malorix, in 58 
na Christus naar Rome trokken om keizer Nero toestemming te vragen om land langs de Rijn 



26 

 

te mogen gebruiken. In het land van de Frisii zijn enkele plaatsen waar Romeinse soldaten 
waren gelegerd. Ook dienden er Friezen in Romeinse krijgsdienst, bijvoorbeeld in het noorden 
van Engeland bij de muur van Hadrianus. Al met al kan men concluderen dat de Romeinen 
in de eerste eeuwen van onze jaartelling grote invloed hebben gehad in het Friese territorium, 
maar dat dit niet onmiddellijk kan worden aangeduid als bezet gebied. 

Een ander, later gevolg van de klassieke teksten over de Friezen was dat er heel lang een beeld 
heeft bestaan dat ‘wij Friezen’ vanaf vóór Christus tot ‘nu’ toe op dezelfde plek zouden hebben 
gewoond. Dat gaf veel status – ouderdom wekt nu eenmaal ontzag –, maar het beeld is 
langzamerhand toch achterhaald. In de tijd van de grote Volksverhuizingen is het Friese 
gebied ontvolkt. Tussen 350 en 450 na Christus, toen het Romeinse Rijk in verval raakte, zijn 
de Frisii over wie de klassieke auteurs schreven, hoogstwaarschijnlijk naar andere streken 
getrokken. Later wist men dat niet meer. De klassieke vermeldingen van de ‘Frisii’ zijn 
hierdoor nadien belangrijk geweest voor het ontstaan van een zelfbewuste Friese cultuur.  

Fryslân is het land van terpen. Vooral op de kaart in het noorden van de provincie zijn ze veel 
te zien. In totaal zijn er in het Friese gebied langs de Noordzeekust ongeveer duizend kleine 
en grote terpen te vinden. De eersten werden aangelegd rond 600 voor Christus en zij hebben 
tot ongeveer het jaar 1000 hun nut bewezen. Daarna werden zeedijken aangelegd en hadden 
de terpen geen feitelijke functie meer. Opgravingen in terpen laten zien dat er op de terpen 
niet alleen hardwerkende boeren leefden, maar dat er ook rijkdom was. In de terp van 
Wijnaldum is een prachtige fibula gevonden, een mantelspeld, opgebouwd van goud en zilver. 
Dat zou erop kunnen wijzen dat daar ooit een koning heeft gewoond. Maar het bewijs daarvan 
is nog nooit gevonden. 

Bij storm en springvloed liep het vruchtbare, onbedijkte land langs de Noordzeekust onder 
water. Het natte kwelderland was uitermate geschikt voor veehouderij, maar als woonplaats 
voldeed het minder goed. Vanaf ongeveer 500 voor Christus begonnen de mensen die zich 
daar vanaf circa 600 voor Christus eerst alleen nog in het zomerseizoen hadden gevestigd, 
daarom uit plaggen en mest terpen op te werpen, verhogingen waarop in de loop der tijd 
huizen en hele dorpen werden gebouwd. Tot ongeveer 1000 na Christus, toen er steeds meer 
dijken om de kwelders werden gelegd, zouden deze terpen in functie blijven en ook steeds 
verder worden opgehoogd. In 1963 werden bij een wetenschappelijke inventarisatie in het 
tegenwoordige Fryslân iets minder dan 1000 terpen geteld, terwijl recent naamkundig 
onderzoek uitwees dat dit aantal zelfs nog mag worden verdubbeld. 

In de vroege Middeleeuwen lag er in het toenmalige Friese gebied langs de Wadden- en 
Noordzeekust een rij van niet al te grote bewoonbare gebieden – men noemt ze heel 
toepasselijk wel bewoningseilanden – die zich uitstrekte van de Schelde in het zuiden tot even 
over de Wezer in Noord-Duitsland. Van al deze kerngewesten waren Westergo en daarna 
Oostergo, allebei gelegen in het tegenwoordige Fryslân, het grootst en het belangrijkst. Beide 
gouwen hoorden tot de dichtstbevolkte gebieden in Europa.Op de terpen in deze gebieden 
leefden de Friezen aanvankelijk vooral van veeteelt en landbouw. Na de volksverhuizingen 
werd het gebied waarschijnlijk bevolkt door een ander volk. De Friezen uit de Romeinse tijd 
zijn dus niet dezelfden als die van na die tijd. Over de herkomst van deze nieuwe bewoners 
discussiëren archeologen nog steeds. In de zevende en achtste eeuw kwam ten zuiden van het 
Friese kweldergebied het Frankische koninkrijk op. Uit deze tijd worden Friese koningen 
genoemd (misschien is het trouwens beter te spreken van krijgsheren), namelijk  Radboud en 
Aldgillis. Zij hadden hun belangrijkste steunpunt niet in het kweldergebied in het 
tegenwoordige Fryslân, maar langs de Maas en de Rijn in Utrecht en in Dorestad. Mogelijk 
onder hun gezag groeide Dorestad uit tot een Europees handelscentrum. 

Ook in Oostergo en vooral in Westergo was waarschijnlijk sprake van elitevorming. In de terp 
van Wijnaldum (bij Franeker) vonden archeologen recent gereedschap van een goudsmid en 
ook een prachtige mantelspeld (een fibula) die erg leek op de sieraden die in 1939 in het rijke 
koningsgraf van Sutton Hoo in Engeland waren gevonden. Inderdaad bestonden er in deze 
tijd contacten met elites in Noord-Duitsland, Scandinavië en Engeland. Fryslân maakte 
zodoende deel uit van een omvattender Noordzee-cultuur.De hoogste terp in Fryslân is, met 
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zijn bijna negen meter, die van Hogebeintum. Het is niet alleen een goed voorbeeld van hoe 
zo’n terp er ooit moet hebben uitgezien, maar ook van de manier waarop er in latere tijden 
mee werd omgegaan. 

 

Hegebeintum 

Doordat terpen meer dan anderhalf millennium lang de dichtbevolkte woonplaatsen waren 
geweest van mensen en vee en daardoor uit uiterst vruchtbare grond bestonden, werden ze 
vanaf omstreeks 1840/50 vaak afgegraven. De vrijgekomen terpaarde werd verkocht om 
armere grond mee te bemesten. In Hogebeintum is dat prachtig zichtbaar. De zuidkant van 
de terp is helemaal afgegraven zodat het nu lijkt alsof de middeleeuwse kerk aan de rand van 
een ravijn staat.Bij al die afgravingen kwamen tal van voorwerpen tevoorschijn en 
langzamerhand groeide niet alleen de belangstelling voor het leven van de terpbewoners, maar 
ook het wetenschappelijk karakter van het onderzoek. Hogebeintum was een van de eerste 
terpen die wetenschappelijk werden onderzocht. Pas na 1945, toen dan al meer dan driekwart 
was afgegraven, werden de overgebleven terpen tot beschermde monumenten uitgeroepen. 

Er is een tijd geweest dat Fryslân uitblonk in handel en reizen. Overal op het continent 
stonden de Friezen bekend als beste schippers en kooplieden. Friezen beheersten de handel 
in Noordwest-Europa. De Noordzee werd zelfs wel aangeduid als ‘Mare Frisicum’, de Friese 
zee. Dat was in de periode tussen ongeveer 450 en 900 na Christus. Op verschillende plaatsen 
in Europa ontstonden Friese handelsposten en kleine kolonies. Het centrum was echter 
Dorestad, dat uitgroeide tot de belangrijkste stad van de Friese economie. Maar in de negende 
eeuw kregen ze steeds meer last van aanvallen door de Scandinavische Noormannen. Daartoe 
verloren de Friese handelaars haar leidende positie. 

Tegen 450 hadden de Romeinen zich teruggetrokken achter de Alpen. Daarmee raakten de 
landwegen, die vooral voor en door het Romeinse leger in stand waren gehouden, in verval. 
Alleen over water konden nu nog langere (handels)reizen gemaakt worden. De Friezen uit het 
waterrijke terpenland sprongen in dat gat en voeren met hun scheepjes over de Noord- en de 
Oostzee en trokken ook de Rijn op om handel te drijven. Daarbij ging het om producten als 
slaven, pelzen, barnsteen, wollen stof (de ‘Friese lakens’ waren beroemd), glaswerk, 
molenstenen, aardewerk en zout. De ladingen waren maar klein, 10-20 ton, en een reis 
duurde vaak weken, dus daarom was alleen de handel in kostbare goederen rendabel. Het zal 
meestal wel ruilhandel zijn geweest, maar uit muntvondsten op zo ongeveer alle plaatsen waar 
de Friese kooplieden kwamen, blijkt dat er ook met gouden en vooral zilveren munten werd 
betaald. 

Zo’n 1200 jaar geleden leefden er heel wat minder mensen op de aarde dan tegenwoordig. Ook 
Europa was toen nog dunbevolkt. In de gebieden van Noord-Europa die wij tegenwoordig 
Denemarken, Noorwegen en Zweden noemen, Leefden toen bij elkaar ongeveer 2 miljoen 
mensen. Zij leefden in kleine dorpen langs rivieren en fjorden (inhammen) aan de kust. Wegen 
waren er toen nog niet. Als mensen ergens naar toe wilden gingen ze per schip. Dat waren 
lange schepen met een vierkant zeil, die schepen werden ‘drakenschepen’ genoemd. Deze 
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schepen legden vaak aan in kustplaatsen in andere delen van Europa. Er werden dan vaak 
dierenhuiden geruild tegen graan en andere goederen die daar niet veel voor kwamen. De 
schepen vervoerden ook sieraden van walrusivoor, schoenen van huiden, kammen en ijzeren 
zwaarden. Want de mensen in Noord-Europa waren goede ambachtslieden. Omdat er enkel 
mannen aan boord van de schepen waren werden ze in West-Europa ( Nederland, België, 
Frankrijk) Noormannen genoemd. In Engeland noemde men ze Denen, Terwijl de Ieren ze 
Oostmannen noemden omdat ze voor hen uit het oosten kwamen. De Noormannen zijn echter 
het bekendst onder de naam vikingen. Waar die naam vandaan komt weten we niet precies, 
er wordt gedacht dat het is afgeleid van het woord ‘Vik’ wat ‘inham’ of ‘fjord’ betekend. Het 
woord ‘Viking’ zou dan zoiets kunnen betekenen als ‘mensen die bij fjorden leven. 

 

Op de plaats waar de Rijn zich in twee armen splitste, ontwikkelde zich de belangrijkste 
uitvalsbasis van de Friese kooplieden: Dorestad. Deze plaats lag in een gebied dat destijds wel 
werd aangeduid als citerior Fresia.. De bevolking zal meer Frankisch dan Fries zijn geweest. 
Politiek gezien was het afwisselend in Frankisch en Fries bezit, om in 719 definitief in 
Frankische handen te raken. De ‘Friese’ kooplieden zullen dan ook wel niet allemaal ‘etnische’ 
Friezen zijn geweest. 

Zo tegen het einde van de 8e eeuw gingen de Vikingen zich als woestelingen gedragen. In 793 
na Christus verschenen er voor de Engelse kust een groot aantal Viking schepen. Toen die op 
het strand tot stilstand waren gekomen, renden de Noormannen schreeuwend en met de 
zwaarden zwaaiend een klooster binnen. Zij doodden veel monniken en beroofden het klooster 
van zijn kostbaarheden. Dit was het begin van een lange tijd van plundertochten, zeeroverij 
en moorden. De Vikingen uit Denemarken zeilden vooral naar het zuiden en stroopten 
Nederland en België en zuid-Engeland af. De Vikingen van de Noorse kust gingen vooral naar 
Noord-Engeland en Ierland. De Zweedse vikingen voeren de Oostzee over en gingen de 
Russische rivieren op om daar te plunderen. Vooral in de zomer maanden werd Europa 
geteisterd door de vikingen. De grote mannen staken steden in brand, plunderden huizen en 
kerken, doodden veel bewoners en namen mannen en vrouwen mee als slaven. Ze gingen na 
een lange tijd van plunderen ook delen van Europa bezetten. Toen bleken ze goede 
bestuurders te zijn. De Vikingen leefden dus oorspronkelijk in Noord-Europa, het waren goede 



29 

 

kooplieden, en prima handwerkers, uitstekende zeevaarders en bestuurders. Maar ook woeste 
plunderaars, zeerovers en slaven houders. Van 800 – 1100 na Christus beheersten zij het 
leven in grote delen van Europa. 

 

Dorestad 

De Vikingen, of de Noormannen, leefden van 793 tot 1066.  Het vaderland van de Vikingen is 
in Denemarken, Noorwegen en Zweden. Het  oud-noorse woord "vikingr" betekent piraat. 
Andere mensen beweren dan weer dat de naam "viking" afkomstig is van "vik" dat baai 
betekent. De vikingtijd is de periode van ruwweg 790 tot 1100 na het begin van onze 
jaartelling. In de geschiedenis van Scandinavie is dit een mythische periode. Ruim 1000 jaar 
geleden bereikte de vikingcultuur haar hoogtepunt. Waarschijnlijk zijn de vikingen  vooral 
bekent als plunderaars, overvallers en brutale piraten. Ze waren de schrik van Europa en 
omstreken. Ze waren echter veel meer dan dat. De naam viking werd als zodanig al in de 
vikingtijd gebruikt alleen werd hier niet een volk of stam mee bedoelt maar was het meer een 
werkwoord (ik ga bijvoorbeeld op viking). Over de oorsprong van het woord 'Viking' zijn al tal 
van theorieën geponeerd door wetenschappers. Zo zou het woord afkomstig zijn van het woord 
'víc' /wi:k/, dat vertaald wordt als fjord, baai, rover of handelaar. Volgens sommige theorieën 
zou met Víc (Vík) specifiek het stuk zee tussen het zuiden van Noorwegen en het zuiden van 
Zweden, waarvan het grootste deel tot het huidige Skagerrak behoort, worden aangeduid. Ook 
wordt het woord in verband gebracht met West-Noorse termen die gebruikt werden tegen het 
einde van de Vikingperiode: vikingr en viking betekenen zoveel als 'iemand die op zee vecht', 
'rover',of 'oorlog op zee'. Over het algemeen waren de Vikingen echter vreedzame handelaren, 
boeren, jagers, ontdekkingsreizigers, kolonisten, ambachtslieden, en scheepsbouwers. Ze 
verbouwden genoeg voedsel om zichzelf en hun gezinnen van eten te voorzien. In het noorden 
verbrouwden ze haver, gerst en rogge en wat zuidelijker kon ook tarwe verbouwd worden. De 
Vikingen teelden ook groenten als uien en bonen en fruit, bijvoorbeeld appels en kersen.  Zij 
maakten Langhuizen. Deze werden zo genoemd omdat de vorm langwerpig was.  
Ze hadden daar een grote kamer waar ze leefden en sliepen. Midden in de kamer was een 
groot vuur waarboven gekookt werd. Dit gaf tevens licht en warmte. De huizen hadden geen 
ramen, alleen een gat in het dak voor de rook. De Vikingen hadden veel respect voor hun 
wetten. Hield je je hier niet aan, dan werd je verbannen of vogelvrij verklaard wat betekent 
dat iedereen je mag doden. Tweemaal per jaar werd een volksvergadering gehouden. Hier 
werden besluiten genomen, nieuwe wetten bekendgemaakt en werden er rechtszaken 
behandeld.  Het land werd bestuurd door een koning. 
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De samenleving kende drie klassen:  

· Thrall of slaaf die gebruikt werd voor het werk op de boerderij; 
· Karl of vrije boer die eigen grond had en voor zijn meester werkte; 
· Jarl of plaatselijke leider die regeerde over een bepaald gebied.  

 

Onder Karel de Grote is het hele Friese gebied tot aan de Wezer toe Frankisch geworden. Net 

in die tijd bereikte de Friese handel zijn grootste bloei en werd Dorestad almaar groter. Na de 

dood van Karel de Grote (814) kreeg de handel echter last van de invallen van de Noormannen. 

Vooral Dorestad werd keer op keer geplunderd en platgebrand. Toen dat in 863 ook weer 

gebeurd was, werd het niet weer opgebouwd. Op verschillende plaatsen langs hun 

handelsroutes hebben Friese kooplieden zich gevestigd. In sommige gevallen ontstond er dan 

zelfs een Friese ‘kolonie’. Dat was het geval in York (Noord-Engeland), Haithabu (Sleeswijk), 

Birka (Zweden) en langs de Rijn in Duisburg, Keulen, Mainz en Worms.Dat de Friese 

kooplieden goede zeevaarders waren, blijkt wel uit het feit dat koning Alfred van Wessex 

(Engeland) de vloot die hij in 896 tegen de Noormannen uitzond, voor het grootste deel liet 

opzetten door Friezen. Uit allerlei teksten uit die tijd, bijvoorbeeld over tolheffing op de Rijn, 

blijkt het woord ‘Fries’ ongeveer hetzelfde te betekenen als koopman, handelsman van ver. 

Men kan daarom wel zeggen dat de Friese koopman een tijdlang het prototype is geweest van 

de koopman op de lange afstand. 

Na 863 heeft het zwaartepunt van de handel zich langzamerhand naar het oosten verplaatst. 

Ook toen, en dan vooral in de eerste eeuwen van het nieuwe millennium, voeren de Friese 

schepen nog op het Oostzeegebied en over rivieren als de Dnjepr tot ver in Rusland. Overal in 

dat gebied zijn munten gevonden die in Friese steden waren geslagen. Vooral Stavoren, dat 
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als eerste Friese stad stadsrechten kreeg, heeft toen een periode van grote bloei gekend. Een 

paar eeuwen later, vanaf de dertiende eeuw, is de Europese handel in het Noord- en 

Oostzeegebied en ook in het binnenland, een zaak geworden van de Hanze, een netwerk van 

met elkaar samenwerkende handelssteden, dat zijn zwaartepunt had in Noord-Duitsland en 

langs de IJssel. Van de Friese steden maakte alleen Stavoren hiervan deel uit (vanaf omstreeks 

1550 ook Bolsward). Uiteraard was toen de tijd dat de Friese koopman de Europese koopman 

bij uitstek was, al lang voorbij. 

 

Karel de Grote (lengte 1.84 m) 

In 1999 leidde de vondst van een zandstenen sarcofaag en de ontdekking van een rechthoekige 

constructie op de bodem van het IJsselmeer voor de haven Stavoren tot het vermoeden dat de 

plek gevonden was van het Odulfusklooster, een van de oudste kloosters van Nederland. De 

basis van het Odulfusklooster is een kerkelijk centrum, gesticht door Odulfus in 838 op 

verzoek van de bisschop van Utrecht. Odulfus moest de heidense Friezen tot het Christendom 

bekeren. De missiepost werd gebouwd in een laagveenbos ten westen van het oude Stavoren, 

op de bodem van het huidige IJsselmeer. De Zuiderzee, sinds de bouw van de Afsluitdijk in 

1932 IJsselmeer, was toen nog een groot moerasbos met brakwaterstromen. In 1390 werd het 

door de Hollanders verwoest, waarna de fundamenten in de Zuiderzee zijn verdwenen. Vissers 

vertelden eeuwenlang dat ze hun netten openhaalden aan zerken op het kloosterkerkhof. 

Bonifatius deed overigens al voor de komst van missionaris Odulfus in Fryslân een poging 

Friese stammen op andere geestelijke gedachten te brengen en ook dat liep verkeerd af: hij 

werd in 754 in Dokkum vermoord. Het Russisch-orthodoxe klooster in Hemelum, op de 

keileemhoogte van Gaasterland, organiseert ieder jaar bedevaarten naar de plaats waar ooit 

het klooster en de abdij Sint Odulfus hebben gestaan. 
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Provinsjehûs 

In 1814 werd Fryslân een Nederlandse provincie, maar zonder de zelfstandigheid ten tijde van 
de Republiek. De voormalige Republiek en de voormalige Oostenrijkse Nederlanden werden 
samengevoegd tot een centraal bestuurde staat met een constitutionele monarchie als 
bestuursvorm, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat na de afscheiding van de 
Zuidelijke Nederlanden in 1830 overging in het Koninkrijk der Nederlanden. Voor Fryslân was 
de negentiende eeuw een periode van relatieve achteruitgang. Die ontwikkeling was al tijdens 
de Republiek begonnen, maar werd nu duidelijker zichtbaar. Fryslân groeide wel in 
bevolkingsomvang, maar veel minder dan andere provincies. Steeds meer Friezen zochten, al 
dan niet gedwongen, hun geluk in met name Holland. Ten tijde van de Republiek was Fryslân 
na Holland het bevolkingsrijkste gewest, maar nu werd Fryslân ingehaald door Gelderland, 
Brabant, Limburg en Overijssel. Tegelijkertijd was de negentiende eeuw ook in Fryslân een 
periode van expansie. Met name de zuivelindustrie creëerde een nieuw aanzien van de 
provincie. In ieder dorp van enige omvang verrees een zuivelfabriek. De Friese landbouw, met 
uitdondering van een streek als Het Bildt, ging zich specialiseren in de veeteelt, de friesche 
koe werd een symbool voor de provincie. 

Leeuwarden uitspraak Stadsfries en Stellingwerfs: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert 
uitspraak, Bildts: Luwt is de hoofdstad van Fryslân en ook de hoofdplaats van de gelijknamige 
gemeente Leeuwarden. Eind 2012 telde de gemeente 95.321 inwoners. Belangrijke sectoren 
in de stad zijn de financiële en zakelijke dienstverlening, de overheid en de non-profitsector. 
De stad is een van de Friese elf steden. In 2018 zal Leeuwarden, samen met de Maltese 
hoofdstad Valletta, namens Nederland Culturele hoofdstad van Europa zijn. 

De geschiedenis van Leeuwarden gaat terug tot in de Romeinse tijd. Toen woonden er al 
mensen op de plek waar nu de Oldehove staat. Leeuwarden is ontstaan op terpen die werden 
opgeworpen aan een inham van de Middelzee die later dichtslibde en werd ingepolderd. De 
riviertjes Ee, Vliet en Potmarge mondden bij deze terpen uit in zee. De naam Leeuwarden 
duikt voor het eerst op in een schenkingsakte uit de 8e eeuw. In dit document van de abdij 
van Fulda spreekt men van villa Lintarwde. De terpbewoners hielden zich bezig met landbouw, 
visserij en scheepvaart. Leeuwarden lag gunstig aan zee en onderhield handelscontacten met 
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andere handelsplaatsen zoals Lübeck en met de Oostzeelanden. Op de terpen ontstonden drie 
nederzettingen: Oldenhove, Nijehove en Hoek. Oldehove, dat van oudsher een uithof van het 
klooster Corvey in Duitsland was, had in het midden van de twaalfde eeuw al een kerk, gewijd 
aan de heilige Vitus. In akten uit de veertiende eeuw komt de Sint-Vituskerk van Oldehove 
voor onder de naam Liiewardensis. In Oudehove stond de oudste parochiekerk van 
Leeuwarden. Vandaar dat Oud-Leeuwarden ook wel Nijehove werd genoemd, vanwege de 
nieuwere kerk. Oud-Leeuwarden, oftewel Nijehove werd al in 1285 in een Duitse handelsakte 
aangeduid als stad. 

Hoek was de kleinste van deze nederzettingen en was deels eigendom van de adellijke familie 
Cammingha. Zij hadden hier een stins en hadden er tevens een kerk gesticht. Er zijn zes 
oorkondes bewaard gebleven over het ontstaan van de stad Leeuwarden, waarvan twee over 
de vereniging van Leeuwarden gaan die op 21 januari 1435 plaatsvond. Negen jaar eerder was 
er al een officieel besluit tot samenvoeging. Voordat Oud-Leeuwarden werd samengevoegd met 
Oldehove en Hoek had het al stadsgrachten. Tussen 1200 en 1300 slibde de Middelzee dicht 
en nam de handel af vanwege het ontbreken van een haven. De nadruk van de handel werd 
toen meer gelegd op de nabije regio. In 1392 stonden de omringende grietenijen (gemeenten) 
de magistraat van de stad hoge rechtspraak toe. In 1435, hetzelfde jaar dat Oldehove, Nijehove 
en Hoek samengevoegd werden tot één stad, Leeuwarden, kreeg Leeuwarden stadsrechten. 
De vijftiende eeuw werd beheerst door de strijd tussen Schieringers en Vetkopers. In het 
algemeen schaarden de steden en het platteland zich achter de Schieringers. Leeuwarden was 
het bolwerk van de Vetkopers. De partijstrijd leidde tot de bouw van nieuwe 
verdedigingswerken. Het intern verdeelde Fryslân werd rond 1500 onderworpen door Albrecht 
van Saksen. Schieringers en Vetkopers is de naam die gegeven wordt aan twisten in Fryslân 
en Groningen in de late middeleeuwen. De namen Schieringers en Vetkopers komen 
waarschijnlijk oorspronkelijk van een geschil tussen cisterciënzer en norbertijnen. De 
kloosters van die ordes hadden in het toenmalige Fryslân een grote invloed. Het is niet 
duidelijk wat oorspronkelijk de oorzaak is geweest voor het ontstaan van de twisten. Deels 
namen er lieden aan deel die uit waren op vergroting van hun invloed, maar er was nauwelijks 
sprake van duidelijke partijen. Bondgenootschappen hadden een kort bestaan en 
partijwisseling was niet ongebruikelijk. Op de achtergrond speelden met name de graven van  
Holland en Oost-Friesland een rol, die mogelijkheden zagen om hun macht uit te breiden, 
terwijl de stad Groningen zich opwierp als beschermer van de Friese Vrijheid. Overigens waren 
deze twisten niet uniek voor Fryslân. In dezelfde periode speelden in Holland de Hoekse en 
Kabeljauwse twisten, terwijl ook in Gelre vergelijkbare twisten werden uitgevochten (Heekeren 
en Bronkhorst). 

Liever dood dan slaaf! Die kreet verwijst naar de tijd van de Friese vrijheid en staat model voor 
de typisch Friese cultuur aan het eind van de Middeleeuwen. De politieke structuur in Fryslân 
was toen namelijk anders dan op andere plaatsen. Er was geen centraal gezag zoals in de 
landen om ons heen en een elite van hoge adel was er ook al niet. Graven en hertogen kenden 
wij niet in Fryslân. De macht hier was in handen van hoofdelingen. Dat waren plaatselijk 
leiders die in sterke stinzen woonden en die hun eigen, kleine legertjes hadden. Hun macht 
reikte vaak niet verder dan een kleine regio rondom hun woonplaats. Deze situatie heeft 
uiteindelijk geleid tot een aanwakkerende strijd tussen twee groepen mensen: de Schieringers 
en de Vetkopers. Een echte winnaar is er nooit gekomen, maar de chaos maakte wel duidelijk 
dat er behoefde was aan een echte baas. En dat gebeurde ook. In 1498 kwam hier een 
buitenlandse hertog zijn gezag vestigen: Albrecht van Saksen. Het was afgelopen met de Friese 
vrijheid. 

Tijdens de vroege Middeleeuwen werd wie van aalmoezen leefde als 'hinderlijk' 
beschouwd. Men was van oordeel dat hulp aan de armen een taak van de Kerk was. 
Het was immers de goddelijke wil die bepaalde dat de ene rijk en machtig werd, en 
de andere ellende en ongeluk ten deel viel. En de arme, die moest deemoedig zijn 
plaats aanvaarden. In de loop van de  11e en 12e eeuw begon men armoede meer en 
meer te beschouwen als een spirituele waarde. Daarnaast ontwikkelde zich ook de lof 
voor de liefdadigheid, die beschouwd werd  als een algemene sociale plicht. 
Liefdadigheid was het middel bij uitstek om de zonden in dit tranendal af te kopen. 
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Toch bleef het onderscheid tussen verschillende groepen armen bestaan. Men maakte 
een onderscheid tussen ‘echte’ en ‘valse’ armen, tussen bedelaars en vagebonden. 
Kerkvaders en middeleeuwse theologen wensten de werkbekwamen uit de 
aalmoezenbedeling uit te sluiten. Enkel ‘echte’ armen hadden volgens hen recht op 
hulpverlening. 

 

Middelzee 

Met Friese Vrijheid wordt bedoeld het ontbreken van feodale instituties in het gebied dat 
oorspronkelijk werd bewoond door de Friezen, met name de huidige provincies Groningen en 
Fryslân en de streek West-Friesland en Oost-Friesland. Positief geformuleerd: de Friezen 
werden niet bestuurd door een graaf of hertog, maar bestuurden zichzelf. De tijd van de Friese 
vrijheid is ongetwijfeld de meest opvallende periode uit de Friese geschiedenis. De politieke 
structuur in Fryslân week toen namelijk af van het gangbare patroon. Omdat het verschil zo 
opvallend was, ontstond het idee dat de Friezen meer vrijheidslievend waren dan anderen. Zo 
prezen vele jaren later de beroemde Duitse dichters Goethe en Heine nog altijd de vrijheidszin 
van de Friezen. Aan de Friese kant werd het vrijheidsideaal tot uitdrukking gebracht in de ook 
nu nog bekende leus ‘Frysk en frij’. Gezegden als: ‘Wij Friezen knielen alleen voor God’ en 
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‘Liever dood dan slaaf’ zijn pas later bedacht. Oorspronkelijk zijn er ook in Fryslân graven 
geweest, gezagsuitoefenaars van de keizer van het heilige Roomse rijk. De Friese gebieden 
gingen echter niet mee in de uitbreiding van het grafelijk gezag tot wat bekend stond als 
‘landsheerlijkheid’. Hoewel in theorie de keizer nog wel erkend werd, verdampte in de Friese 
landen het gezag van de graven. Het ontstane machtsvacuüm werd opgevuld door zogenaamde 
‘landsgemeenten’, corporaties van adellijke en niet-adellijke grondbezitters, die een zwakke 
vorm van gezag uitoefenden. Dat verschijnsel deed zich voor in heel het toenmalige Friese 
gebied, van Zuiderzee tot Wezer. 

 

Historische kaart van Leeuwarden uit 1580 

In de huidige provincie Fryslân ontstond naast de oudere landsgemeenten Oostergo en 
Westergo uiteindelijk nog een derde: Zevenwouden. Verder splitsten zich een aantal kleinere 
landsgemeenten van Oostergo af. Na 1300 vormde zich ook net buiten Fryslân een vrije 
landsgemeente: Stellingwerf. Ook de niet-Friestalige Stellingwervers werden sinds die tijd 
beschouwd als ‘Vrije Friezen’. Er is – in de dertiende en vroege veertiende eeuw – een aanzet 
geweest tot het ontstaan van een federatie van vrije landsgemeenten: het verbond van de 
Opstalboom, genoemd naar een heuveltje in het nu Duitse Oost-Friesland. Daar kwamen 
vertegenwoordigers van de Friese landen jaarlijks bijeen op de dinsdag na Pinksteren. Na 1327 
zijn er echter niet meer van dergelijke bijeenkomsten geweest. In 1345 deed de graaf van 
Holland, die erkenning eiste als heer van Friesland, een inval bij Stavoren. Hij werd 
vernietigend verslagen in de bekende slag bij Warns, die trouwens niet bij Warns maar bij 
Stavoren heeft plaatsgevonden. Ondanks die overwinning heeft de Friese vrijheid uiteindelijk 
toch niet stand gehouden. De oorzaak daarvan is lang gezocht in de strijd tussen de 
Schieringers en de Vetkopers.Het is onzeker waar die twee eigenaardige namen vandaan 
komen, al staat wel vast dat de tegenstelling tussen de beide ‘partijen’ zijn oorsprong had in 
Westlauwers Friesland. Toch is er in 1413-1422 een oorlog geweest tussen Schier en Vet waar 
ook de stad Groningen, de Groninger Ommelanden en Oost-Friesland bij betrokken waren. In 
de regel ging de strijd echter om plaatselijke machtsposities. De strijd tussen Schieringers en 
Vetkopers speelde zich voor een groot deel af in de tijd dat in bijna alle Friese gebieden de 
‘hoofdelingen’ de machtigste groep vormden in de maatschappij. Hoofdelingen, die dikwijls uit 
oudere, min of meer adellijke families stamden, woonden op ‘stinsen’ (versterkte huizen), 
hadden privélegertjes en oefenden de heerschappij uit over een meestal beperkt gebied. 
Mogelijk is de overal oplaaiende strijd om de plaatselijke heerschappij tussen hoofdelingen de 
belangrijkste oorzaak geweest van het ontstaan van de beide ‘partijen’. 

De strijd zoals die in de tijd van Schier en Vet plaatsvond, was in principe gebonden aan de 
regels van het veterecht. Vete kan worden omschreven als de toestand van oorlog tussen 
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families. De oorsprong moet worden gezocht in bloedwraak, dat is het recht van de familie van 
een door doodslag omgekomen persoon om wraak te nemen op de moordenaar en zijn familie. 
Omdat er in Friesland geen sterk overheidsgezag was en geen geweldsmonopolie van de 
overheid, kon het vetewezen hier langer voortbestaan dan in de omringende landen. In 1498 
is er een eind gekomen aan de Friese vrijheid. Een buitenlandse legeraanvoerder, hertog 
Albrecht van Saksen, werd toen door de keizer tot erfelijk ‘gubernator’ (keizerlijke stadhouder) 
over Friesland aangesteld. Daarmee begon voor Friesland een nieuwe tijd, de tijd van 
vorstenheerschappij. Overal in West-Europa nam toen trouwens de vorstenmacht toe, met 
Zwitserland als opvallende uitzondering. 

Na de onderwerping door Albrecht van Saksen werd Leeuwarden de zetel van het Hof van 
Friesland dat zich bezighield met bestuur en rechtspraak. Dit college kreeg in 1571 een eigen 
onderkomen, de Kanselarij. In dezelfde tijd werd in Leeuwarden ook het kerkelijk gezag 
gevestigd. De Sint-Vituskerk werd de zetel van de deken en de belangrijkste kerk van Fryslân. 
Alle landsheren en stadhouders werden in deze kerk ingehuldigd. In 1559 werd Leeuwarden 
tot bisschopszetel verheven van het nieuw opgerichte bisdom Leeuwarden. Cunerus Petri, de 
enige bisschop, belandde bij de calvinistische machtsovername korte tijd in het gevang en 
vertrok daarna definitief uit Fryslân. De Sint Vituskerk werd in de jaren 1595 en 1596 wegens 
verregaande bouwvalligheid afgebroken. De zestiende en zeventiende eeuw vormden een 
gouden tijd voor Leeuwarden. Leeuwarden kreeg aanzien doordat het eeuwenlang de 
residentie werd van de Nassaus die stadhouder werden van de noordelijke provincies. Zij 
woonden in het Stadhouderlijk Hof met hun hofhouding, nu functioneert het gebouw als hotel. 

 

Slag bij Warns 

In 1747 verdween de residentie van de Nassaus. In deze eeuwen kwam de stad ook tot grote 
bloei. Het aantal inwoners steeg van 5000 rond het jaar 1500 tot 16.000 in 1650. Dit kwam 
mede doordat Leeuwarden in de Republiek relatief makkelijk te bereiken was. Er waren 
destijds veerdiensten naar onder andere Groningen, via de Dokkumer Ee en de Stroobosser 
Trekvaart en Amsterdam via Harlingen over de Zuiderzee. Met plaatsen die dichterbij lagen 
werd veel handel gedreven door middel van smalle zeilscheepjes. Trekschuiten die door 
paarden op de wal werden voortgetrokken vertrokken destijds vier keer per dag vanuit 
Leeuwarden naar Harlingen, Bolsward, Sneek en Dokkum. De Gouden Eeuw was ook een tijd 
waarin de adel op kwam in Leeuwarden. De Eewal, Grote Kerkstraat, Nieuwestad, 
Tweebaksmarkt en de Weeze waren destijds de deftigste straten van Leeuwarden. Hier 



37 

 

woonden de rijke adellijke families zoals Van Martens, Van Aylya, Van Camstra en Burmania. 
Leeuwarden behoorde toen tot de tien aanzienlijkste steden van Nederland. Daarvan getuigen 
nu nog prachtige gebouwen als de Kanselarij (waar recht gesproken werd), het Stadhouderlijk 
Hof, de Waag (als centrum van de handel), en de scheve toren de Oldehove. In 1523 werden 
te Leeuwarden de prominente rebellenleider en piraat Wijerd Jelckama en de laatste 
overlevende leden van de Arumer Zwarte Hoop (ook wel Gelderse Friezen genaamd) onthoofd. 
De dood van Jelckama, die de neef was van Grote Pier, markeerde een einde in een lange 
periode van Friese opstanden sinds 1515. 

Hoewel het in die jaren nog slecht verdedigde vestingstadje Medemblik het moest ontgelden 
wisten veel bewoners zich dankzij het heldhaftige optreden van slotvoogd Joost van Buren in 
kasteel Radboud in veiligheid te stellen. Na de dood van Pier in 1520, en vermoedelijk eerder, 
nam Jelckama het bevel over van het rebellenleger. Aan Jelckama werd een reusachtige 
gestalte toegeschreven en een bouw niet minder stevig dan die van zijn befaamde oom. Hoewel 
Jelckama enkele overwinningen boekte werden de Friese opstandelingen uiteindelijk 
verslagen. Jelckama zelf werd met de weinige overgebleven soldaten gevangengenomen en in 
1523 in Leeuwarden onthoofd.  

 
 

Kelders, Leeuwarden 
 
Wijerd Jelckama (ca.1490-1523) was een Friese piraat, rebel en vrijheidsstrijder. Zijn bijnaam 
was Groote Wierd vanwege zijn omvang en kracht. Zijn voornaam wordt ook wel geschreven 
als Wierd en Wijard. Jelckama werd geboren rond 1490 als de zoon van Grote Piers oudere 
zus; verder is weinig bekend over Jelckama's jeugd. In 1515, toen Grote Pier zijn strijd tegen 
de Habsburgers, Saksen en Hollanders begon, sloot hij zich bij hem aan. Hij werd de 
onderbevelhebber van zijn ooms leger, de Arumer Zwarte Hoop (ook wel de Gelderse Friezen 
genoemd vanwege de vele Gelderse huurlingen die meevochten). Hij vocht mee in tijdens het 
Tweede beleg van Medemblik in 1517. 
 

 
 

De binnenstad van Leeuwarden met grachten 
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De Arumer Zwarte Hoop was het Friese rebellenleger dat door Pier Gerlofd Donia werd 
gevormd om zich te verzetten tegen de Habsburgers en de Saksen voor een vrij Fryslân, Magna 
Frisia. De Arumer Zwarte Hoop had de bijnaam "de Gelderse Friezen" vanwege het grote aantal 
Gelderse huurlingen dat deel uitmaakte van de strijdmacht. Veel van hen waren verarmde 
edelen, boeren en buitenlui. Op zee gingen ze vaak in de piraterij, maar ook op het land hebben 
de rebellen van zich laten horen, met name bij het Beleg van Medemblik (1517). Hoewel zij de 
stad uiteindelijk dankzij het dappere optreden van slotvoogd Joost van Buren niet konden 
innemen brachten ze Medemblik wel grote schade toe. In 1520 stierf Grutte Pier en nam 
Wijerd Jelckama het bevel van de Zwarte Hoop over. Deze bestond tot 1523 toen ze definitief 
werden verslagen en de overgebleven leiders (waaronder Jelckama) te Leeuwarden werden 
onthoofd. Volgens sommige historici zouden deze Friese vrijbuiters de inspiratie zijn geweest 
voor de Geuzen uit de Tachtigjarige Oorlog. Op het absolute hoogtepunt van haar macht en 
omvang telde de Arumer Zwarte Hoop vierduizend leden. Tijdens hun grootste zeeslag 
veroverden zij 28 schepen en gooiden 500 bemanningsleden overboord. 

 

Kasteel Medemblik werd door de Zwarte Hoop belegerd in 1517 

Het welvarende Leeuwarden moest wel beschermd worden tegen vijanden. Daartoe werd de 
stad rondom van een gracht en wallen voorzien. Deze verdedigingswerken zijn later, toen zij 
overbodig werden, afgebroken of tot plantsoen gemaakt. De grachten in de binnenstad zijn op 
die van de Nieuwestad, Voorstreek, de Tuinen, de Weaze en het noordelijke deel van het 
Schavernek na allemaal gedempt. De grachten die gedempt zijn betreffen onder andere die 
van Eewal, Tweebaksmarkt, Nieuweburen, Grote Kerkstraat, en De Oude Herengracht 
(zaailand). In de negentiende eeuw ontstonden de eerste wijken buiten de stadsgracht. 

 
 

De dapperheid van Grote Pier, anno 1516, 19e-eeuws schilderij dat de strijd van Grote Pier 
verheerlijkt (Johannes Hinderikus Egenberger, olie op doek, Stadhuis Sneek) 
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In de eerste helft van de 17e eeuw trokken Joden naar Leeuwarden toe. Het aantal Joden in 
Leeuwarden groeide tot zo'n 1200 in de 19e eeuw. In 1754 werd er officieel een joodse 
gemeente ingesteld en in 1755 werd de eerste synagoge gebouwd. Later kwam er een nieuw 
gebouw op dezelfde plaats, Synagoge Leeuwarden. In 1980 werd er een derde synagoge 
ingewijd omdat de tweede te groot bleek voor de kleine joodse gemeente die thans nog bestaat 
in Leeuwarden. In de negentiende eeuw werden de verbindingen van de stad verbeterd. In 
1827 begon het rijk met de aanleg van straatwegen van Leeuwarden naar Overijssel en naar 
Groningen, Harlingen, Sneek en Lemmer. Voorts werden de oude trekvaarten uitgediept en 
verbeterd. In 1863 kwam de spoorverbinding tussen Leeuwarden en Harlingen. Snel daarna 
kwamen de lijnen met Zwolle, Groningen en Sneek tot stand. In 1944 werd een deel van de 
gemeente Leeuwarderadeel geannexeerd, waardoor Leeuwarden er 15.000 inwoners bij kreeg. 
Leeuwarderadeel (Fries: Ljouwerteradiel) is een gemeente ten noorden van Leeuwarden. De 
gemeente telt 10.293 inwoners (per 1 augustus 2013, bron: CBS) en heeft een oppervlakte 
van 41,38 km2. Leeuwarderadeel is een agrarische gemeente. In de gemeente staat de oudste 
stins van Fryslân, Dekemastate. Het oudste Leeuwarderadeel bestond uit drie delen, de 
zogenaamde trimdelen. Het middelste deel hiervan scheidde zich al in de late middeleeuwen 
af als het grondgebied van de latere Friese hoofdstad Leeuwarden. Het zuidelijke deel, met 
onder meer de dorpen Wirdum, Goutum, Swichum en Huizum werd in 1944 bij Leeuwarden 
gevoegd. Leeuwarderadeel stond toen ook de dorpen Lekkum en Miedum af aan Leeuwarden. 

 

De gemeente Leeuwarden in 1866. 
 
De Friese dorpen, vlekken, plaatsen en steden zijn net als mensen. Ze verschillen onderling 
sterk, zelfs bij aanvankelijke gelijkenis. Het ene terpdorp is het andere niet en ook heidedorpen 
hebben elk een eigen karakter. Zelfs de streekdorpen aan het water of aan de weg verschillen 
onderling sterk. De omstandigheden van het landschap waar ze in liggen, de onderlinge 
positie, de verkeersverbindingen en dus de economische mogelijkheden zijn steeds zo anders, 
dat de nederzettingen verschillende ontwikkelingen hebben laten zien. Dorpen, of liever 
nederzettingen zijn er in soorten en maten. Een buurschap is een groep samenhangende 
woningen en/of boerderijen die niet de zelfstandige status van een dorp bezit. Historisch 
gezien heeft een buurschap het niet gebracht tot een zelfstandige parochie of later tot een 
zelfstandige kerkelijke gemeente. Ze worden wel gehucht genoemd, maar dat is een term die 
in Fryslân zelden wordt gebruikt. Buurschap wordt ook wel met een t geschreven: buurtschap. 
Dat is niet fout, maar buurschap is juister. Het gaat om de mensen, de buren en een buurt is 
daarvan het concrete resultaat. 



40 

 

 

Synagoge Leeuwarden 

 

Een dorp is de kleinste zelfstandige nederzetting die administratief deze status heeft gekregen 
en deze meestal vanouds al bezit. De leeftijden kunnen sterk verschillen. Het ontginningsdorp 
Ravenswoud in Ooststellingerwerf kreeg pas heel laat gestalte. Bontebok in de gemeente 
Heerenveen bestond al lang voordat het in 1980 een zelfstandig dorp werd. Het is uiteraard 
prachtig voor een kleine, hechte gemeenschap om van buurschap tot dorp te promoveren 
zoals de waterbuurt Snakkerburen boven Leeuwarden mocht ervaren. Al kloppen dergelijke 
promoties niet met de historische karakteristiek, ze doen de maatschappelijke werkelijkheid 
wel recht. De Alde Dyk is waarschijnlijk aan het eind van de twaalfde eeuw of het begin van 
de dertiende eeuw aangelegd langs het riviertje Oldedyp. Dit stroompje begon op de 
waterscheiding ergens tussen Drogeham en Eestrum (Jistrum) en voerde het overtollige water 
af naar de Lauwers. Als de vloed hoog was, kwam het zoute water van de Lauwerszee langs 
de rivierarm dit gebied binnenstromen. Om een einde te maken aan de overlast, werd de Alde 
Dyk aangelegd. Aan de zuidzijde van de Alde Dyk richting Kootstertille, op de grens van de 
zandgrond en het vroegere moeras, heeft waarschijnlijk de eerste kerk van het dorp Kooten 
gestaan. Het is niet bekend waarom de kerk juist daar is gebouwd, maar de aanwezigheid van 
turfsteen levert het bewijs dat er inderdaad op die plek een kerk heeft gestaan. Dit uit 
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Duitsland aangevoerde materiaal werd voornamelijk tussen 1050 en 1200 gebruikt. Daarom 
mag worden verondersteld dat Kooten al omstreeks 1200 een kerk had. 

Kootstertille is ontstaan bij het boerendorp Kooten. Kooten is afgeleid van Cottum dat weer 
komt van keuterboeren, ofwel 'de koters'. Begin 20ste eeuw kwam de industrialisatie hier 
voorzichtig op gang. In 1959 ging de naam Kooten op in Kootstertille. Van oorsprong was 
Kooten een boerendorp. Doordat in 1571 de Spaanse officier en stadhouder Caspar de Robles 
de opdracht gaf tot het graven van het Kolonelsdiep, sinds 1945 Prinses Margrietkanaal 
genaamd, kwamen zich meer mensen vestigen in de omgeving van de brug over dit kanaal. 
Deze nederzetting kreeg de naam "De Tille". Tille is een Friese benaming voor brug. Vooral 
rond de eeuwwisseling verrezen hier o.a. enkele oliemolens, een jeneverstokerij en een 
scheepstimmerwerf; een pril begin van industrialisatie dus. Eind jaren dertig van de 20e eeuw 
werd het kanaal om het dorp heengeleid, waardoor in de vorm van een doodlopende arm een 
haven ontstond waar diverse bedrijven gebruik van maakten. Dit had tot gevolg dat "De Tille" 
het dorp Kooten ging overvleugelen en daarom is in 1959 de dorpsnaam Kooten opgegaan in 
Kootstertille. Als gevolg van een wijziging van het industrialisatiebeleid van het Rijk werd 
Kootstertille aangewezen tot ontwikkelingskern. Ook Zwaagwesteinde was van oorsprong een 
boerendorp. In de 18de eeuw veranderde dit toen losse arbeiders, veenarbeiders en venters 
zich tussen de bestaande woudboerderijtjes vestigden. De armoede onder deze nieuwe 
inwoners was groot. Zij woonden in plaggenhutten, of spitketen zoals de hutten van 
heideplaggen in Fryslân worden genoemd. Eind 18de eeuw vestigde de joodse koopman 
Salomon Levy zich in het vensterdorp. Hij bracht werkgelegenheid in de vorm van kleinhandel 
in onder andere textiel, venten en kramen en kledingnijverheid. Rond 1910 verbeterden de 
leefomstandigheden van de bewoners van de plaggenhutten door toedoen van de 
woningcorporaties en de Woningwet. Maar de laatste plaggenhut werd pas in 1939 gesloopt. 
Karakteristiek voor de Friese Wouden zijn de zogenoemde opstrekkende kavels. De kavels zijn 
vanaf de oorsprong, meestal een zandrug, weg of dijk, in stroken 'landinwaarts' gelegen. 
Vanuit de dorpen trok men de perceel- en daarmee de dorpsgrenzen totdat men aan de 
uiteinden op elkaars grondgebied, de gerende percelen, stuitte. Het gebied raakte zo als het 
ware  in taartpunten verdeeld.  Het zandplateau van de Noordelijke Wouden wordt op 
verschillende wijzen verdeeld door een  aantal evenwijdige beekdalen. Het meest noordelijke 
loopt ten noorden van Zwaagwesteinde en valt samen met de Zwagermieden, waardoor vroeger 
de bovenloop van de Oude Zwemmer stroomde. Ten zuiden daarvan vinden we een laagte die 
van het Bergumermeer via Kootstertille naar Buitenpost loopt. De Oude Ried stroomde door 
het oostelijk deel van dit dal. De derde laagte lag tussen de in de 18de eeuw ontstane waterplas 
De Leijen en het dorp Surhuisterveen. Door het oostelijk deel van deze laagte loopt de Lauwers. 
Tussen 300 en 600 en later nogmaals tussen 800 en 1000 drong de zee deze laagten binnen 
en zette zware klei af op de veengronden langs de riviertjes. De bewoning concentreerde zich 
langs die riviertjes. De bewoners gebruikten het hoogveen als akkers in hun naaste omgeving. 

Even buiten Drogeham lag ooit het Buweklooster. Dit klooster is genoemd naar Buwe 
Harkema die het in 1242 liet bouwen. De bewoners van het praemonstratenzer 
vrouwenklooster hielden zich behalve met geestelijke zaken ook bezig met landbouw en later 
met de vervening van het gebied. In 1522 sloot het klooster een overeenkomst met Tjaard van 
Burmania, lid van Frieslands hoogste rechtscollege, om een vaart te graven waarvan beide 
voor de turfwinning gebruik konden maken. Het klooster is waarschijnlijk al tijdens de  
Tachtigjarige Oorlog verwoest. Drogeham is het oudste dorp van Achtkarspelen. De naam 
verwijst naar zijn ligging. Ham betekent een hoek aangeslibt land. Over het ontstaan van 
Drogeham bestaat een volksverhaal. In de buurt van Drachten zou een reuzengezin hebben 
gewoond, waarvan de kinderen graag in de duinen van de Waddeneilanden speelden. Voor 
reuzenbenen een te overziene afstand. Op een goede dag zou de moeder van het gezin haar 
dochter naar Schiermonnikoog hebben gestuurd omdat ze wit zand nodig had om haar straat 



42 

 

te schrobben. Het kind vergat al spelend de tijd. Toen ze zag dat de zon onderging, schepte ze 
snel haar schort vol zand en haastte zich terug naar huis. Op de terugweg brak haar 
schortband en verloor ze de helft van het mooie zand. Een deel schepte ze terug, een deel bleef 
achter. Daarop werd Drogeham gebouwd. De route loopt door een typerend landschappelijk 
karakter, de Wouden; met knus lommerrijk bladergroen. Tussen Eastermar en Drogeham ziet 
u de bijzondere houtwallen. De houtwallen bevinden zich op gronden boven het maaiveld en 
dienen als veekering. De beplanting in de houtwallen bestaat veelal uit eiken en berken. Het 
dorp Drogeham heeft nog steeds een agrarisch karakter. Tussen de bebouwingen van de 
verschillende dorpen, leidt route 13 u door de landerijen, met de voor de Friese Wouden 
kenmerkende houtwallen en singels. Ook passeert u het vogelrijke natuurgebied de Twijzeler 
Mieden. Deze hooilanden van Twijzel liggen tussen Twijzel en de Alde Dyk bij Kooststertille. 
In de hoek tussen de Miedweg en de Alde Dyk ligt een boeiend moerasgebied met moerasbos 
en blauwgrasland. Hier treedt nog kwel op, wanneer water onder druk uit de grond komt. In 
het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied 
naar een lager gelegen gebied. Op een rustig moment van de dag maakt u kans om reeën te 
zien. De Kuikhornstervaart (Fries:  Kûkhernster Feart) is een kanaal in het oosten van de 
provincie Fryslân. Het kanaal is een schakel in de verbinding tussen het Dokkumergrootdiep 
en het Bergumermeer. Andere schakels in deze verbinding zijn de Nieuwe Zwemmer (Nije 
Swemmer), de Petsloot en de Nieuwe Vaart. De Kuikhornstervaart begint bij de Nieuwe Vaart 
bij Kuikhorne, loopt onder de N355 door en mondt ten oosten van de elektriciteitscentrale bij 
Bergum uit in de noordzijde van het Bergumermeer. 

 

Walburgakerk, Drogeham  

De Benedictuskerk van Kootstertille. Kerk en toren van Kootstertille zijn niet oud: van 1883. 
Wel zijn (minstens) drie kerkgebouwen vóór gegaan. Van de eerste kerk van de Koten kennen 
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we alleen de plaats waar hij gestaan heeft, nl. de zuidzijde van de Alde Dyk op de grens van 
de zandgrond en het vroegere moeras (ongeveer ter hoogte van het huidige industrieterrein). 
Op deze plek zijn brokken tufsteen gevonden. Dat wijst erop dat de kerk omstreeks• 1200 
daar al stond omdat dit uit Duitsland aangevoerde materiaal tussen 1050 en 1200 gebruikt 
werd. Waarschijnlijk was Sint Benedictus de schutspatroon. Men veronderstelt dat de kerk 
ruim voor de reformatie afgebroken werd. Een oude overlevering vertelt dat bij die 
gelegenheid de bewoners van de parochie zich in een lange rij opstelden en zo de stenen van 
de één naar de ander doorgaven tot de plek waar nu het kerkhof is (TilIebuorren 45). Daar 
werd de tweede kerk van de Koten gebouwd op een kleine verhoging in het land. Van dit 
gebouw bestaat een tekening die J. Stellingwerf in 1722 maakte. Er is daarop een klein 
kerkje te zien bestaande uit een schip met aan de zuidkant vier gotische vensters en twee 
steunberen. Op het dak is een ruitertje geplaatst. Van deze kerk, die in de negentiende eeuw 
te klein bevonden en afgebroken werd, is niets meer over dan enkele kloostermoppen of 'âlde 
friezen' die bij grafgravingen regelmatig opduiken. 

De terpen stammen al uit de vroege Middeleeuwen. Terpen waren heuvels die men opwierp 

tegen het water, om veilig te kunnen wonen. Nog steeds waren er geen dijken, al kun je de 

terpen wel als een begin daarvan beschouwen.Ook nu nog zijn in het Friese landschap 

verschillende terpen zichtbaar. Men heeft wel zulke heuveltjes afgegraven en het zijn 

interessante vindplaatsen gebleken. Anders dan bij de grote terpen in bijvoorbeeld Groningen, 

waar hele dorpen op werden gebouwd, stond op sommige terpen slechts één huis, één 

boerderij. Vandaar dat ze ook wel huisterpen genoemd worden. Ze vormen het bewijs dat men 

nog steeds veel last van het zeewater had en moest vluchten voor overstromingen. Uit de 

resten van huisvuil die in de terpen werden gevonden weten we wat de mensen aten en 

dronken en welke voorwerpen ze gebruikten. Tot 1000 na Chr. is Fryslân niet bedijkt. Het 

zeewater voert elke dag zand en kleideeltjes mee. Door het bezinken van die kleideeltjes komt 

het gebied langs de Waddenzee steeds hoger te liggen. Voor de mensen die op de hogere 

zandgronden van Driesum naar Rinsumageest wonen wordt dit kustgebied steeds 

interessanter. In de zomer laten ze op de vruchtbare klei hun kudden weiden. Natuurlijk 

moeten ze bij hoog water de hogere zandgrond weer opzoeken. Uiteindelijk trekken ze niet 

meer elke dag terug maar blijven er hele tijden wonen. 

 

In Dantumadeel liggen in de terpentijd tien terpen. Je hebt de Driesumer terp, de terp van 

het klooster Sionsberg, drie terpen ten noorden van Damwoude, de terp van Klaarkamp, één 

bij Sijbrandahuis, één bij Janum en nog twee bij Birdaard. Soms is de zee rustig en 

overstroomt het gebied zelden. Maar er zijn ook perioden dat de zee meer stijgt dan anders. 

In die perioden maken de mensen een heuvel van kleizoden en mest en bouwen ze daarop 

hun boerderijen. In latere perioden worden de terpen geregeld verhoogd. Een terp met maar 

één boerderij noemen we een huisterp. Huisterpen groeien soms uit tot dorpsterpen.Na het 

jaar 1000 wordt Fryslân bedijkt en zijn de terpen niet meer nodig als bescherming tegen het 

zeewater. Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw worden bijna alle terpen in 

Dantumadeel afgegraven. De terpmodder wordt per schip vervoerd naar gebieden met 

zandgrond. De vruchtbare grond van de terpen komt goed van pas om de kwaliteit van zand- 

en veengrond te verbeteren. Van de tien terpen die ooit in Dantumadeel gestaan hebben, zijn 

er niet veel meer over.  
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Bij de afgravingen worden veel voorwerpen gevonden die ons iets vertellen over het leven op 

de terpen. Zo weten we, door bijvoorbeeld de vondst van Romeinse munten in de Driesumer 

terp, dat de Romeinen hier zijn geweest. En dan volgt de derde kerk, oftewel het schandaal 

van de Koten. Wat is er gebeurd? Het dorp bestond eigenlijk uit twee buurtschappen: Koten, 

waar de boeren woonden, en Kootstertille, de plek van de arbeiders. In 1878 besloot de 

kerkvoogdij (bestaande uit boeren), zonder medeweten van de kerkenraad, een nieuwe kerk 

in de Koten te bouwen, in plaats van in Kootstertille (waar de oude kerk stond). In datzelfde 

jaar stond de kerk er al (tegenover waar nu taxi Waaksma is). In 1882 kwamen er bij een 

nieuwe kerkelijke regelgeving andere kerkvoogden, waaronder nu ook arbeiders. Zij 

ondernamen meteen stappen om de kerk te verplaatsen. Voor tienduizend gulden werd de 

kerk afgebroken en driehonderd meter -verderop in Kootstertille op de huidige plek weer 

opgebouwd! Het kerkgebouw dat op 6 mei 1883 in gebruik werd genomen is een eenvoudige 

zaalkerk met een vrij forse toren. Het schip valt op door de grote ramen, waardoor er binnen 

een open en lichte ruimte is ontstaan. Oorspronkelijk was de kerk ingericht volgens in 

Fryslân gangbaar patroon, d.w.z. preekstoel in het 'vierkant' aan de zuidmuur en de banken 

(benevens enkele herenbanken) daaromheen. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de 

kerk gerestaureerd en werd dit meubilair verwijderd: de preekstoel plaatste men 'in het koor' 

aan de oostkant en de stoelen werden georiënteerd opgesteld. 

 

Enerzijds wordt het betreurd dat zo het oude interieur vrij drastisch werd opgeruimd, 

anderzijds moeten we zeggen dat nu meer ruimte is ontstaan om de voor de viering van de 

liturgie. Het orgel in de nieuwe kerk van de Tille werd ingewijd op zondag 17 februari 1884 

in de middagdienst. Het instrument werd geleverd door F. Leichel uit Düsseldorf voor de 

somma van f 2800,-, in die tijd een fors bedrag dat doet uitkomen dat het een kostbaar orgel 

is. De klankkleur werd omschreven als: "krachtig doch tevens lieflijk". Je zou het een 

tweelingorgel van dat in de kerk van Augustinusga kunnen noemen (dezelfde orgelbouwer). 

er zijn achthonderdtien pijpen in opgenomen: zevenhonderdvijftig metalen en zestig houten. 

Links voorin de kerk bevindt zich sinds de jaren zeventig een schildering van de 

Emmaüsgangers gemaakt door Hendriks uit Arnhem in de jaren dertig van de vorige eeuw. 

Hij verplaatste het tafereel, waarin Jezus (rechts) na zijn opstanding het brood deelt met de 

beide Emmaüsgangers en een bediende, naar de moderne tijd. 

Het doek lag tot dan toe, met een tweelingdoek, opgeslagen in een vochtige kelder en werd 

door de kunstenaar geschonken aan de hervormde gemeente. Het andere doek kreeg een 

plaats in het gereformeerd kerkelijk centrum. Een opvallend meubel in de kerk is de grote 

kerkvoogdijkast, daterend uit 1744, die in twee delen in de kerk staat opgesteld en nog 

immer gebruikt wordt. Behalve het houtsnijwerk met eikelmotief bevat de kast de volgende 

inscriptie: 

 

 HIDSER POPES EN SIERD IANNES KERKVOOGDEN IN DE KOOTEN 

ANNO 1774, 18 NOVEMBER 

 

(Hidser Popes verzorgde de administratie en Sierd lannes was medekerkvoogd ). 

Een bekende uitspraak van de Franse filosoof Voltaire (1694-1778) over kwakzalverij luidt: 
Kwakzalvers bestaan sinds de eerste schoft de eerste domkop tegenkwam. Ook volgende 
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uitspraak kan betrekking hebben op alternatieve genezers. In de oorlogen  van de Grieken 
tegen Troje (rond 1180 voor christus) zegt Odysseus van Ithaka tegen legeraanvoerder 
Agamemnon: We weten allemaal hoe het gewone volk is: bijgelovig en gemakkelijk beet te 
nemen. Gaius Julius Caesar heeft in de eerste eeuw voor christus gezegd dat hij verwacht 
dat twee haruspices (ingewandenschouwers), die elkaar tegenkomen, beiden in luid gelach 
zullen uitbarsten, omdat zij van elkaar weten dat ze de mensen bedriegen. Rond de 
Burgumermar wonen en werken in het recente en verdere verleden mensen die zich bezig 
houden met genezen van mens en dier. In hoeverre zijn zij kwakzalvers, duivelbanners of 
wonderdokters en hoe ver terug kun je hun sporen volgen?  Het woord ‘duivel’ stamt uit het 
Grieks en betekent ‘lasteraar’. Uit het Hebreeuws hebben wij het woord ‘satan’ overgenomen. 
Dat betekent ‘vijand’. Duivel en satan zijn de vertegenwoordigers val alle kwaad. Ze zijn 
bevelhebber van een leger demonen, dat tracht mensen in hun macht te krijgen. Wordt de 
duivel voor 1500 afgebeeld als slang, draak of een uit meerdere delen samengesteld monster, 
na de middeleeuwen krijgt hij bokkenpoten en korte hoorns. Vanzelfsprekend moet het 
‘kwaad’ worden bestreden. 

 

Nederland heeft een vulkaan! Een heuse stratovulkaan, die zich ruim twee kilometer onder 
de aardoppervlak bevindt, onder de Waddenzee en tussen het waddeneiland Vlieland en de 
Friese stad Harlingen in. Ten westen van het eilandje Griend bevind zich voor Nederland een 
zeer bijzonder natuurverschijnsel: de Nederlandse vulkaan de Zuidwalvulkaan. De top van de 
Nederlandse vulkaan werd in 1970 ontdekt tijdens een boring in de Waddenzee naar 
gasvelden. Toen de Nederlandse vulkaan minder actief werd en uiteindelijk een dode 
stratovulkaan werd, werden de geologische processen rond de vulkaan dusdanig afgerond, 
dat de vulkaan in Nederland nu onze gasleverancier is. De vulkaan heeft door de vele 
miljoenen jaren heen de gasvelden weten te breken, de vele gasbellen en gasvelden omhoog 
weten te duwen, zodat wij nu de beschikking hebben over gas in de Waddenzee. Nederland is 
een heel bijzonder land, maar dat Nederland een heuse stratovulkaan in zijn bezit heeft, zal 
menigeen doen verbazen. De Nederlandse vulkaan is een zeer zeldzaam natuurverschijnsel en 
een vrij onbekende! Iedereen die met de boot van Harlingen naar het Waddeneiland Vlieland 
gaat, vaart over een uniek natuurverschijnsel in Nederland heen: over de Zuidwalvulkaan. 
Ten zuiden van Vlieland ligt in de Waddenzee een gebied dat Zuidwal heet. Toen in 1959 de 
gasbel bij Slochteren werd ontdekt is men verder gaan zoeken naar mogelijke andere 
gasvelden in Nederland. Via seismologisch onderzoek kwam men erachter dat in de 
Waddenzee misschien ook gas te vinden was. De Franse oliemaatschappij "Elf" kreeg in 1970 
een vergunning om proefboringen uit te voeren. Bij deze proefboring werd een heel bijzondere 
ontdekking gedaan. Toen de boor aangekomen was op een diepte van ongeveer twee kilometer 
werd inderdaad gas aangetroffen, men besloot om nog verder te boren. Na nog 1000 meter 
geboord te hebben kwam er  gesteente naar boven dat men eerst niet goed kon thuisbrengen. 
Nader onderzoek wees uit dat het vreemde gesteente vulkanisch van oorsprong was. De boor 
was middenin de kraterpijp van een miljoenen jaren oude vulkaan terecht gekomen! De 
vulkaan is ongeveer 150 miljoen jaar geleden ontstaan en enkele miljoenen jaren actief 
geweest. De vulkaan is nu niet meer actief, maar nog steeds warm. Op twee kilometer diepte 
zou de temperatuur normaal gesproken 100 graden Celsius zijn. Maar bij de Zuidwalvulkaan 
is de temperatuur wel 30 graden hoger. De vulkaan is na miljoenen jaren nog steeds aan het 
nagloeien. Op de plek van de vulkaan wordt nog altijd gas gewonnen. Het gas wordt op een 
productieplatform naar boven gehaald en via een pijpleiding van 21 kilometer naar Harlingen 
vervoerd. In Harlingen wordt het gas geschikt gemaakt voor gebruik bij jou en mij thuis.  
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Terpen zijn door de mensen opgeworpen woonheuvels in het kustgebied. Door op terpen te 
gaan wonen konden mensen zich in het verleden beschermen tegen de hoge waterstanden 
van de zee. Terpen komen vooral voor langs de kust van de Waddenzee. Hoewel terp de meest 
gangbare naam is, zijn er ook andere naamgevingen mogelijk. In de provincie Groningen 
worden terpen aangeduid als wierden en in Duitsland heten ze warfen. Van de Bronstijd tot 
ongeveer 1200 bestond een groot deel van de huidige provincies Groningen, Fryslân en Noord-
Holland uit kwelders, afgewisseld door meren en veenmoerassen. Grote delen stonden in open 
verbinding met zee. De bewoners leefden van de jacht, de visserij en de veehouderij. Om zich 
te beschermen tegen overstromingen wierpen ze kunstmatige heuvels op. Die heuvels noemen 
we terpen of (in Groningen) wierden. Ze werden steeds groter gemaakt, zodat er ook kerken 
en hele dorpjes op konden worden gebouwd. Nog steeds is in veel dorpen in Fryslân en 
Groningen te zien dat ze zijn ontstaan op een terp. 
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Ruim 2500 jaar geleden trokken de eerste mensen het vruchtbare kustgebied van de 
Waddenzee binnen. Dit was mogelijk omdat de stijging van de zeespiegel enigszins stagneerde. 
Door de vele mariene afzettingen in het kustgebied waren kwelders ontstaan waarop de 
mensen zich konden vestigen. Het leven op de kwelders was echter niet zonder gevaren, want 
het kwam geregeld voor dat deze gebieden bij springtij en stormen overstroomden. Om toch 
gebruik te kunnen maken van de vruchtbare gronden moest de mens een idee bedenken om 
zich te beschermen tegen de watersnood. 
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De kerk boven is de Benedictuskerk in Kootstertille. 

In eerste instantie vestigden de bewoners zich vooral op de kwelderruggen en oeverwallen. 
Deze hoge natuurlijke verschijnselen in het landschap boden de bewoners bescherming tegen 
het zeewater, want ze bleven ook bij hoge waterstanden boven de zeespiegel uitsteken. De 
bevolking groeide echter zo snel dat mensen zich ook gingen vestigen in de lager gelegen 
gebieden. De kolonisatie van het kustgebied werd vertraagd door een nieuwe zeespiegelstijging 
die rond 550 voor Christus begon. Vooral de mensen in de lager gelegen gebieden moesten 
snel handelen om de teloorgang van hun bestaansmiddelen te voorkomen. Een groot deel van 
de bevolking trok daarom weg naar hogere gronden, terwijl anderen bleven.  
 
Om zich te beschermen tegen het water werden de woongebieden opgehoogd. Uit de kwelders 
stak men plaggen, en deze stapelde men nauwkeurig op elkaar zodat heuveltjes ontstonden. 
De woningen werden hier vervolgens op gebouwd. Met deze heuvels ontstonden de eerste 
huisterpen. Voor de veiligheid werden vaak meerdere huisterpen bij elkaar gebouwd. Hierbij 
werden de huisterpen in een cirkelvorm tegen elkaar aan geplaatst zodat er een nieuwe terp 
ontstonden met een groter oppervlak. Door samen te werken konden de mensen zich beter 
wapenen tegen het zeewater, want de risico’s werden nu door de bewoners gedeeld. Daarnaast 
kon men samenwerken om de woongroep van drinkwater te voorzien. Om in deze zoute 
omgeving toch aan zoet drinkwater te komen legde men in het midden van de terp vaak een 
dobbe (poel) aan. Hierin werd regenwater opgevangen en opgeslagen voor later. De terpen 
waren in eerste instantie hoog genoeg om bescherming te bieden tegen het zeewater. Maar 
gedurende de eerste eeuwen na Christus steeg de zeespiegel wederom. De terpen moesten dus 
opnieuw worden opgehoogd. Bij deze ophoging maakte men niet enkel meer gebruik van 
plaggen en mest. Ook de funderingen van de oude woningen werden gebruikt als basis waarop 
de nieuwe huizen werden gebouwd. In de 8e eeuw deed het Christendom zijn intrede in het 
kustgebied. Vanaf dat moment werden de terpen niet alleen gebruikt als woonplek, ook de 
kerk kreeg een centrale plek op de heuvel. Vaak werd de dobbe in het midden opgeofferd om 
plaats te maken voor een kerk. Rond het jaar 800 werd geleidelijk aan een begin gemaakt met 
de aanleg van de eerste dijken. Met behulp van deze zeeweringen was het mogelijk om 
complete gebieden in één keer te beschermen. Dit betekende echter niet direct het einde van 
de terpen. Men had in het begin nog niet zoveel vertrouwen in de dijken, dus het ophogen van 
de terpen ging in eerste instantie onverminderd door. Pas in de 12e eeuw was het vertrouwen 
zover gegroeid dat de eerste boeren de stap naar het lager gelegen gebied durfden te maken. 
  
Hoewel de terpen sinds de bouw van de dijken niet meer noodzakelijk waren, waren de meeste 
tot aan het begin van de 20e eeuw onaangetast. Tussen de jaren 1900 en 1920 veranderde de 
aanblik echter ingrijpend. Veel terpen werden in die tijd gedeeltelijk of compleet afgegraven 
en verdwenen zo uit het landschap. Dit kwam doordat de terpaarde zeer vruchtbaar was. 
Boeren in het binnenland kochten de terpaarde op om dit te gebruiken als mest voor hun 
voedselarme akkers op de zandgronden. De boeren in het terpengebied hadden niet alleen in 
financiële zin profijt van deze afgravingen, ook werd de grond geëgaliseerd waarmee nieuwe 
beter toegankelijke landbouwgebieden ontstonden. Het hoogste punt van de terp bleef vaak 
intact omdat men vond dat de kerk bespaard moest blijven. Ook op plekken waar veel huizen 
stonden werden terpen niet verder afgegraven, want afbraak van de huizen woog niet op tegen 
de opbrengsten van de terpaarde. Zodoende werden veel terpen maar ten dele afgegraven. De 
overgebleven stukken werden sindsdien gekenmerkt door erg steile randen. Tegenwoordig 
worden de resterende terpen beschouwd als archeologisch waardevolle gebieden. Ruim 2500 
jaar geschiedenis is in de binnenzijde van de terpen opgeslagen. Wanneer we een terp dwars 
doormidden zagen dan is te zien dat een terp uit diverse lagen bestaat, waarbij de oudste laag 
zich onderop bevindt en de jongste laag boven. In deze lagen zijn diverse gebruiksvoorwerpen 
te vinden die qua ouderdom meestal overeen komen met de ouderdom van de terplaag. Steeds 
vaker wordt ervoor gekozen om de vormen van de oude terpen weer te herstellen. Door 
afgegraven delen van terpen op te vullen met baggergrond kan de oude zichtbare vorm weer 
enigszins worden terug gebracht. Dit opvullen heeft drie verschillende redenen: 

- Ten eerste kan een voormalige terp worden gebruikt als baggerdepot. Overschotten van 
baggerbedrijven kunnen hier worden opgeslagen. De ophoging van de terp in het verder vlakke 
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landschap wordt hierbij beschouwd als iets wenselijks, want oude landschapsvormen worden 
immers hersteld.  

- Ten tweede zorgt de grond waarmee een terp wordt opgehoogd voor een stijging van de 
grondwaterspiegel. Omdat de afgegraven terpen vaak bestaan uit erg steile hellingen kan het 
grondwater niet gemakkelijk omhoog komen. De nieuwe glooiende hellingen moeten dit 
probleem verhelpen. Het grondwater is nodig om de binnenzijde van de terp nat te houden, 
hiermee worden de oude gebruiksvoorwerpen in de terp beter geconserveerd.  

- Ten derde trekken de herstelde terpen bezoekers aan. De terpen worden door toeristische 
organisaties gepromoot als een bijzonder kenmerk van het kustgebied. De ophogingen worden 
hierbij voorgesteld als herstel van een authentieke situatie. 

Tientallen opgravingen en al dan niet op eigen initiatief uitgevoerde veldverkenningen, waar 
zijn de Friese amateurarcheologen niet bij geweest? En dan te bedenken dat het allemaal 
mensen zijn die het in hun vrije tijd moeten doen en zonder ervoor te worden betaald. Zij 
traden daarmee in de voetsporen van bevlogen voorgangers als de gebroeders Fritz en Julius 
Dröge, Pieter Horjus, Willem Jongepier, Pieter Mudstra, Hendrik Jan Popping, Jo Siebinga en 
Teunis Eintes Teunissen. Geen beloning? Misschien toch. Want de meeste leden van het 
wurkferbân zullen trots vertellen dat ze bij de ontdekking van vuursteenafslagen uit de tijd 
van de Neanderthalers zijn geweest, of bij het blootleggen van de fundamenten van de 
Douwamastins bij Âldeboarn, bij het onderzoek naar Wobbema en Groot Bernarda, de stins 
van Dekama in Baard en vooral ook bij de grote opgraving op de Tjitsmaterp bij Wijnaldum. 
Ze zullen het zich hun hele verdere leven herinneren, dat ze getuige waren van het vinden van 
de bewijzen dat het hier inderdaad om een buitengewone, mogelijk zelfs koninklijke 
nederzetting ging. Want daar gaat het om, het vinden van voorwerpen die ons inlichten over 
het verleden, dar waar schriftelijke bronnen ontbreken. Daar zitten we meteen in een veld vol 
voetangels en klemmen. Archeologen maken op buitenstaanders wel eens de indruk, wat 
stellig te zijn met hun hypotheses. Want mag je versieringen op potten of resten ervan eigenlijk 
wel zo duiden als gebeurt? Wat weten wij eigenlijk van de voorstellingswereld van de Friezen 
van het begin van de jaartelling of die van 500 na Chr.? 

 

Terp Hegebeintum 

Wat ook duidelijk zal zijn is dat we zonder de archeologie, bij alle kritiek die op 
onderzoeksmethodes en hypotheses die er mogelijk is, beslist niet zover zouden zijn als nu 
het geval is. Er worden voorstellen gedaan voor nieuw onderzoek. Zo wordt, in aanmerking 
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genomen dat er uit de Romeinse tijd amper sporen van begraven of crematie op de terpen zijn 
gevonden, gepleit voor het betrekken van de naaste omgeving van een terp bij een opgraving. 
Mogelijk Koning Redbad wilde zich niet laten dopen en de zendeling Bonifatius werd vermoord, 
maar toch werden de doden in het veld buiten de terp bijgezet. Toch werden de Friezen precies 
in die tijd, de achtste eeuw, een christelijk volk. Dit gebeurde in een decor van jarenlange 
strijd tegen de Franken. Die werd om verschillende redenen gevoerd, maar het geloof speelde 
daarin een centrale rol. De Franken vestigen met harde hand niet alleen hun gezag in Fryslân, 
maar ook het Christendom. Later kreeg Fryslân zelfs een rol in het verder verspreiden van het 
Christendom. De Friese missionaris Liudger is belangrijk geweest voor de bekering van het 
Saksische gebied in Duitsland. 

Rond 700 leefden de Friezen nog in stamverband. Het was de tijd dat Radbad als koning van 
Fryslân wordt genoemd. De Friezen hadden toen hun eigen heidense goden. Een daarvan was 
Fosite, die werd vereerd op een heilig eiland dat in de richting van Denemarken lag. Op dat 
eiland, dat wij tegenwoordig kennen als Helgoland, liepen heilige koeien die niemand mocht 
aanraken.Het zuidelijke buurvolk van de Friezen, aan de andere kant van de Rijn, waren de 
Franken. Die hadden in die tijd het christendom al lang als godsdienst aangenomen. In 689 
werd Radbad door de Franken verslagen. Het zuidelijk deel van het toenmalige Fryslân 
(citerior Fresia), waartoe ook de stad Utrecht behoorde, viel toen in Frankische handen. Rond 
die tijd kwam een Frankische bisschop, Wulfram, naar Fryslân om daar het christendom te 
preken. Op een gegeven moment zou Radbad zich laten dopen, maar op het allerlaatste 
moment, toen hij al met één voet in het doopvat stond, had hij nog een vraag: zou hij in de 
hemel meer kooplieden en edellieden van het Friese volk aantreffen dan in de hel? Toen 
Wulfram duidelijk maakte dat zijn niet-gedoopte voorgangers tot de hel veroordeeld waren, 
weigerde Radbad toch nog de doop. Het is niet zeker of dit verhaal waar is, maar wel staat 
vast dat koning Radbad zijn leven lang een fel tegenstander is gebleven van de christelijke 
godsdienst.  

In 695 benoemde de paus de Angelsaksische monnik Willibrord tot aartsbisschop van de 
Friezen. Zijn opdracht was de Friezen tot het christendom te bekeren. Willibrord heeft een 
tijdlang zijn residentie in Utrecht gehad. Hij heeft zelfs een reis naar Denemarken gemaakt 
om ook daar het heidendom de wacht aan te zeggen. Toen hij op de terugreis op Helgoland 
terecht kwam, liet hij de heilige koeien van dat eiland slachten als voedsel voor zijn gevolg.Na 
een aantal jaren nam Radbad de macht in citerior Fresia weer over, maar na zijn dood in 719 
zagen de Franken hun kans schoon om het gebied opnieuw te veroveren. Nog weer later volgde 
ook de rest van het woongebied van de Friezen, dat in die tijd tot aan de Wezer toe reikte.  

Daarna kon de bestrijding van het ‘heidendom’ van de Friezen met meer kans van slagen 
worden aangepakt. Toch kostte dat ook nu nog heel wat moeite. Een andere Angelsaks, 
Bonifatius, zou er zelfs de marteldood bij vinden. In zijn jonge jaren (716, 719-722) had 
Bonifatius Willibrord bijgestaan in citerior Fresia. Hij stond bekend om zijn agressieve 
aanpak, die nogal eens uitliep op het verwoesten van heidense heiligdommen. 

Wanneer Bonifatius door de paus tot bisschop is benoemd en tot legaat (gevolmachtigd gezant) 
voor Germanië is aangewezen, gaat hij op dezelfde manier te werk. Hij legt eerst goede 
contacten met de machthebbers ter plaatse, sticht vervolgens christelijke missiecellen, die hij 
het liefst toevertrouwt aan Angelsaksen die hij uit zijn eigen verwantschapskring of bredere 
opleidingsnetwerk kent, en probeert ze van een stevige bescherming te voorzien, door 
Frankische heersers die het gebruik van het zwaard niet schuwen. Hoe zo'n missieklooster 
bemand en geleid moest worden, had hij van Willibrord geleerd. Het dagelijkse zendingswerk, 
waartoe hij zich onder Willibrord zelf had gezet, laat hij echter over aan zijn volgelingen en 
metgezellen. Zelf lijkt hij zich meer op de spectaculaire introductie-manifestaties te hebben 
toegelegd. Alles op basis van Romeinse voorschriften en uitgangspunten, vooral ook toegepast 
op het voorbeeldig gedrag van de missionarissen zelf. 
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18e-eeuws houten reliëf met Bonifatius, met kruis en zijn attribuut (doorstoken 
evangelieboek) en drie steden: Dokkum (linksonder), Fulda en Utrecht (?). 

Met deze strategie weet hij in verbazend korte tijd de grondslagen van de kerk in Hessen en 
Thüringen te vestigen. Beide territoria waren in zekere zin net zo eenvoudig te kerstenen als 
de Angelsaksische koninkrijkjes van de zevende eeuw. Er waren centrale heersers en 
invloedrijke grootgrondbezitters die snel voor het christendom konden worden gewonnen; als 
er al serieuze tegenstand geleverd werd, dan was die afkomstig van Saksische overheersers, 
die zich tijdelijk meester van het gebied maakten maar die - evenmin als hun religie - op weinig 
sympathie bij de oorspronkelijke bewoners konden rekenen. De Frankische beschermers van 
Bonifatius zagen dat hier ook vlot winst te halen viel, met het veroveren en confisqueren van 
grote domeinen, zodat de kerk zich stevig gesteund wist door het wereldlijk gezag. Binnen 
anderhalf decennium had de missie er zo zijn fundering gekregen, in bisschopszetels, 
kloosters en centrale parochiekerken. Waardoor Bonifatius de handen vrij kreeg voor de 
volgende grote taak die hij voor zichzelf weggelegd zag aleer de eindtijd zou aanbreken: de 
hervorming van de Frankische kerk. 

Zijn al te felle optreden leidde ertoe dat de Frankische hofmeiers, later koningen, hem na 
bewezen diensten ter zijde moesten schuiven. Met voor Bonifatius als vervelend gevolg dat hij 
niet de beschikking kreeg over de aartsbisschoppelijke zetel van Keulen, die hij voor de missie 
onder de Friezen en Saksen nodig had omdat de metropoliet rechten op hun gebieden kon 
claimen. Want juist de kerstening van die volken was nog maar heel langzaam gevorderd. Het 
is bekend dat de kwestie Keulen Bonifatius flink dwarsgezeten heeft. Hij kreeg het minder 
voorname en belangrijke Mainz toebedeeld, maar meende daar op het eind van zijn leven zelf 
weinig meer te kunnen uitrichten. Zijn leerling en vertrouweling, de Angelsaks Lullus, werd 
er door hem tot koorbisschop benoemd met het vooruitzicht er uiteindelijk in zijn voetsporen 
als aartsbisschop te treden. Zo kreeg hij aan het eind van zijn leven de handen vrij om zijn 
karwei in Fryslân af te maken. Hij trad op als custos van de Utrechtse kerk, trachtte die via 
de paus onder het formele toezicht van Keulen weg te halen, en wist er ondanks zijn verzwakte 
politieke positie, bij koning Pepijn in mei van het jaar 753 nog enkele stevige materiële 
garanties voor op schrift te krijgen. 

Na een lange periode in Midden- en Zuid-Duitsland ging hij op hoge leeftijd nog weer op 
missiereis naar Fryslân. Maar de Friezen hielden niet van de Franken. Hij werd toen met 52 
volgelingen in de buurt van Dokkum omgebracht door de Friezen (754). Er kwam nu ook een 
Friese missionaris naar voren: Liudger. Als missiegebied werden hem door Karel de Grote de 
vijf Friese gouwen ten oosten van de Lauwers toegewezen. Later was hij actief bij de bekering 
van de Saksen, het oostelijk buurvolk van de Friezen. In 804 werd hij aangesteld tot eerste 
bisschop van Munster, een van de nieuwe Saksische bisdommen. Ook ‘zijn’ vijf Friese gouwen 
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werden opgenomen in het bisdom van Munster. Fryslân ten westen van de Lauwers bleef deel 
uitmaken van het bisdom Utrecht.Van het voorchristelijke Fryslân is uiteindelijk geen spoor 
overgebleven, zelfs niet op Helgoland. Wel vinden wij in het nu Duitse Oost-Friesland een 
Radbodsberg, waarvan gezegd wordt dat Radbad er begraven ligt. 
 
Uit de Friese sage Redbald en Wulfram. Redbald en Wulfram is een Friese sage en is 
opgetekend in Friesche sagen van Theun de Vries: 

Koning Redbald van de koningsstins te Medemblik offert enkel aan de goden van het Walhal en 
beschimpt de leer van het kruis. Zo deden alle heldenkoningen, maar alleen hij is beschreven 
als Gods vijand in de perkamenten van de kloosterlingen. Zendeling Wulfram moet van 

Frankenhertog Karel Martel naar de Friese gouwen en wint veel aanhangers. Hij komt ook bij 
Redbald en die wil naar de Christenkapel om zich te laten dopen. Wulfram stelt de koning voor 
de volgende dag naar Staveren te komen, daar is een kleine kerk. In Stavostad wordt alles in 

gereedheid gebracht en de koning trekt de volgende ochtend door de poorten. De stedelingen 
zien de stoet en de heidenen zijn vol toorn, maar de misbezoekers roepen heilkreten. 

Redbald buigt het hoofd bij het altaar en de mis wordt gelezen en de litanijen worden gezongen. 
Dan menigte kijkt hoe de mantel van de schouders van de Friese koning wordt gehaald, ze zien 
hem in een wit doopgewaad. Dan vraagt de koning voor hij zich laat kerstenen wat er met 
gebeurt met mensen die zich laten dopen en met mensen die dat niet hebben gedaan. De 
prediker vertelt dat de eersten in de hemel komen en de laatsten in de hel. Redbald zegt bij zijn 
voorvaderen horen en offert alleen aan Odin en Thonar. Hij neemt zijn koningsmantel van de 
misdienaar, pakt zijn slagzwaard en loopt de christenkapel uit. 

De Franken schreven later dat enkele dagen na de mislukte doop de eerste lente-maan van het 
jaar was. Jonge kinderen dansen met bloemenkransen, gewonden van hand tot handen, de 
reien van het voorjaar. Op Ameland ontsluimert god Foste en overal is feestelijk gerucht. In 
Staveren richten heidepriesters een groot feest aan en een jonge man wordt gekozen als lente-
offer voor de goden van Walhal. Het lot wordt geworpen en treft Odo, een edelman van hoge 
komaf. Hij wordt naar de grote tempel gebracht en moet daar blijven tot hij geofferd wordt. Odo 
is een vriend van bisschop Wulfram en zou worden gedoopt. 

Odo gaat naar de tempel en gekerstenden sluiten zich aan, maar ook mensen die Odo een goed 
hart toedragen. De opperpriester zegt dat de beslissing over Odo's dood of leven bij koning 
Redbald ligt, die in de stad is voor het offerfeest. Wulfram laat dan de menigte uiteengaan. De 
volgende dag is het feest en de wind waait uit het westen. De tempels zijn vanaf de vroege 
morgen open en de altaren zijn met kransen versierd. Een bonte kleurigheid van klederdrachten 
loopt door de straten en koning Redbald wordt door lijfwachten omringd. Ze gaan naar de 
offerheuvel buiten de stad en Odo is daar de vorige avond al heen gebracht. Wulfram gaat met 
een diaken naar de plek en ze zien hoe Odo naar de heuveltop wordt geleid. De opperpriester 
gooit een henneptouw rond de hals en wurgt Odo. 

Het lichaam wordt op het blok gelegd en de opperpriester Wulfram zegt dan dat hij de man weer 
levend kan maken als Redbald zich zal bekeren. Redbald gelooft hem niet en laat hem een 
poging doen en belooft zich te laten dopen. De heidenpriester zegt dat een god of mens een dode 
niet tot leven kan wekken en waarschuwt de koning voor de christenprediker. Redbald knielt 
neer en spreekt woorden en een schaduw vliegt over de offerheuvel en Odo doet zijn ogen open. 
De heidenen gaan weg met woede in hun hart en Wulfram tilt het lichaam op en doopt het en 
wijdt het zelfs tot priester. Redbald vergat de belofte van de doop en na enkele dagen hoorden 
de Friezen dat hij door lijfs- en zielenpijnen gestorven was. 

Toen Karel, koning der Franken en Radboud, koning der Friezen op elkaar stootten (oorlog 
voerden) bezette elk een plaats aan zijn kant van de Franekergouw en elk zei dat het land van 
hem was. Wijze lieden wilden een verzoening maar de heren wilden het uitvechten. Tenslotte 
kwam men overeen dat wie van beide het langste roerloos kon stilstaan gewonnen zou hebben. 
Daar stonden ze een etmaal lang. Toen liet koning Karel zijn handschoen vallen en koning 
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Radboud pakte hem op en reikte hem koning Karel aan. ‘Haha, het land is van mij’, zei koning 
Karel daarop en lachte. Zijn buurt heet nu Hachende. ‘Waarom’ vroeg Radboud.’ U bent mijn 
man geworden’, sprak Karel, waarop Radboud ‘oh wach’ (wach = wee) antwoordde. Vandaar 
de naam Wachende. Dus vertrok koning Radboud uit het land.  

Koning Karel wilde een rechtszitting houden maar kon niet voldoende vrij land vinden waarop 
hij een ding kon houden. Daarop zond hij bericht naar de zeven Zeelanden dat ze hem 
vrijplaatsen zouden bieden waarop een ding kon houden. De Zeelanden kochten daarop met 
schat en schillingen Deldemanes. Op dat ding nodigde hij de Friezen uit op bedevaart te 
komen en de rechten die ze behouden wilden te keuren. Daarop vroegen de Friezen uitstel om 
een voorbespreking te houden. Dat kregen ze. De volgende dag riep de koning de Friezen voor 
het gerecht. Ze kwamen en kozen twaalf woordvoerders uit de zeven Friese landen. Daarop 
wilden deze woordvoerders het recht dat ze keuren moesten met elkaar bespreken en voegen 
schorsing van het ding. De derde dag werden ze weer voor het ding gedaagd waarop ze zich 
op overmacht beriepen wegens een wettelijke hindernis: het staken van de stemmen. De vierde 
dag en ook de vijfde dag verliepen eveneens zo. Nu hadden ze het recht op driemaal uitstel 
verbruikt en koning Karel daagde hen opnieuw voor het ding. Opnieuw zeiden ze het recht 
niet te kunnen keuren. Toen werd de koning ongeduldig en sprak: ‘Nu leg ik u drie keuren 
voor kies wat ge wilt: u wordt gedood; of u wordt allen lijfeigenen of u krijgt een schip dat zo 
sterk is dat het één vloed en één eb doorstaan kan. Echter er is geen riem, geen roer en ook 
geen touw aan boord’. Daarop kozen ze het schip en voeren met de ebstroom zo ver weg dat 
er geen land meer te bekennen was. Toen de toekomst hen zeer somber toe scheen, sprak een 
van hen, die uit het geslacht van Wittekind stamde, ‘Ik heb gehoord dat onze God toen hij op 
aarde was twaalf discipelen had zodat hij zelf de dertiende was. Hij kwam bij hen door gesloten 
deuren, troostte en onderwees hen. Waarom bidden we niet dat hij ons een dertiende zendt 
die ons recht leert en aan land brengt?’ 

 

Germaans ding 

In de geschiedenis van de rechtswetenschappen is een ding in de Germaanse tijd een 
volksvergadering die recht kon spreken (en dus als rechtbank fungeerde). In het Oudnoords 
heet deze vergadering þing, in het Oudfrankisch, Oudfries en Oudnederduits thing (thingia = 
een geding houden), en in het Oudengels ðing. 

De uitdrukking in het geding brengen herinnert daar nog aan. Het ding lijkt vooral 
geassocieerd te zijn geweest met de Germaanse god *Tiwaz (zie ook Týr), wellicht de god van 
het recht. In Noord-Engeland zijn twee gedenkstenen gevonden met de naam Mars Thincsus, 
waarschijnlijk een geromaniseerde vorm van *Tīwaz en specifiek naar zijn betekenis voor het 
ding. Het huidige parlement van Denemarken heet het Folketing, dat van IJsland het Alþing 
en dat van Noorwegen het Storting. Het parlementsgebouw van Groenland heet Landsting en 
dat van de Ålandseilanden en de Faeröer respectievelijk Lagting en Løgting, Het Nederlandse 
dinsdag zou afgeleid kunnen zijn van ding, als dag waarop het ding gehouden werd, of van de 
bovengenoemde god Thingsus. 
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Dus vielen ze alle op de knieën en baden hartstochtelijk. Toen ze hun gebed beëindigd hadden 
zagen ze een dertiende aan het roer zitten met een aks (bijl) over zijn schouder. Hij stuurde 
dwars tegen storm en wind op land aan. Toen geland waren smeet de dertiende zijn bijl in het 
land en er ontsprong een bron. Sindsdien heet die plaats Aksenhof. Langs de Esweg bereikten 
ze de bron en gingen er omheen zitten. Alle wat de dertiende hen leerde namen aan als recht. 
Niemand weet echter wie de dertiende was zo sterk leek hij op elk van hen. Nadat ze het recht 
geleerd hadden bleken ze slechts met twaalf te zijn. Ze besloten dat er in de Friese landen 
altijd dertien Asegen (rechters) zullen zijn die hun oordelen op de Aksenhof en langs de 
Eswegen zullen vellen. Wanneer hun oordeel niet eensluidend is moeten de zeven de zes van 
het vonnis weerhouden. Zo is het landrecht van alle Friezen. 

Koning Redbad wilde zich niet laten dopen en de zendeling Bonifatius werd vermoord, maar 
toch werden de Friezen precies in die tijd, de achtste eeuw, een christelijk volk. Dit gebeurde 
in een decor van jarenlange strijd tegen de Franken. Die werd om verschillende redenen 
gevoerd, maar het geloof speelde daarin een centrale rol. De Franken vestigen met harde hand 
niet alleen hun gezag in Fryslân, maar ook het Christendom. Later kreeg Fryslân zelfs een rol 
in het verder verspreiden van het Christendom. De Friese missionaris Liudger is belangrijk 
geweest voor de bekering van het Saksische gebied in Duitsland." 

Koning Radboud was de vorst der Friezen. Hij stond vijandig tegenover de Franken en het 
christendom. De middeleeuwse kroniekschrijver Melis Stoke noemde hem "Gods vijand." Het 
kasteel der Friese koningen bevond zich op de plaats, waar nu Medemblik ligt. De 
Radboudtoren aldaar is volgens overlevering een rest van dit oude slot; waarschijnlijk echter 
is het de bouwval van het omstreeks 1287 door Floris V gestichte kasteel om de Westfriezen 
te bedwingen. Volgens de sage weigerde koning Radboud hier het heilig doopsel te ontvangen, 
nadat hij aanvankelijk erin had toegestemd, tot het christendom over te gaan. Dit moet in het 
laatste decennium van de 7e eeuw hebben plaatsgevonden. Historici ontkrachten legenden 
over Friezenkoning - talrijke sporen in Oostfriesland.  

 

Kasteel Radboud, Medemblik 

Een vroegmiddeleeuwse grafheuvel, een bosje en meerdere wegen zijn naar hem genoemd. 
Echter geschiedkundigen hebben de meeste legenden over de in 719 n.o.j. gestorven Redbad 
intussen ontkracht. "Ik betwijfel, of hij ooit in Oostfriesland geweest is", zegt de Auwerker 
historicus Hajo van Lengen. Niettemin heeft Redbad door zijn hevige verzet tegen de 
kerstening een bestendige indruk in de bevolking achtergelaten. "In de folklore is hij de Friese 
tegenhanger van Karel de Grote", zegt van Lengen. Ontbrekende schriftelijke bronnen uit de 
tijd van zijn heerschappij maakte het zoeken naar sporen moeilijk, zegt Axel Heinze. De 
directeur van het museum "Leben am Meer" in Esens, dat gewijd is aan de 
bewoningsgeschiedenis van het kustruim, houdt de Radbodsberg in het Oostfriese Dunum 
niet voor het graf van de friezenvorst. Heinze: "Het is tot nu toe onduidelijk, waar hij gestorven 
is. Maar hier ligt hij met zekerheid niet." De datering spreekt de legende over zijn laatste 
rustplaats tegen. Volgens deze legende zal hij eens opstaan, om de Friese landen tussen 
Holland en Denemarken weer met elkaar te verenigen. Volgens andere overleveringen ligt de 
met sagen omgeven Redbad onder een grote steen in het Radbodsholt in Berumerfehn 
begraven. Verder dragen meerdere wegen in Oostfriesland de vermoedelijk van Koning Redbad 
afgeleide naam Conrebbersweg. Deze wegen voeren naar de Upstalsboom in Rahe bij Auwerk 
(Aurich), een vroegmiddeleeuwse verzamelplaats voor Friese volksvertegenwoordigers. Net als 
de Dunumer grafheuvel ligt de Opstalsboom echter niet in het kerninvloedgebied van Redbad. 
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Een Radbodsberg zou zich ook bevonden hebben op Helgoland en op het al lang geleden 
ondergegane eiland Bant. Verder bevindt zich een Kasteel Radboud in het Nederlandse 
Medemblik. Het bewijs voor een directe verbinding met de friezenvorst kan echter niet worden 
geleverd, zegt Heinze. Ook archeologische opgravingen in het Nederlandse Wijnaldum hebben 
geen nieuwe gegevens over zijn mogelijke regeringszetel aan de dag gebracht. 

Het Bonifatius jaar is al weer lang ten einde. In N.O. Fryslán en in de Rooms Katholieke wereld 
stond de wereld even op zijn kop. Want 1250 jaar geleden zou Bonifatius vermoord zijn bij 
Dokkum. Er is reeds veel geschreven en gesproken over wie Bonifatius nu eigenlijk was. 
Bracht hij inderdaad het Christelijke geloof onder de Friezen of was hij een hervormer? Dit 
artikel schrijf ik als een soort stotconclusie. Bonifatius stierf in 754 n.Chr., maar niet bij 
Dokkum, noch als brenger van het Christelijke geloof. De Friezen waren in die tijd voor het 
overgrote deel al Christen. Ze waren Arianen, aanhangers van het Arianisrne, een stroming 
binnen het Christendom, vernoemd naar Arianus (gest. 336, presbyter te Alexandrië). Deze 
geloofsstroming was zeer verbreid onder de Germanen.  

Volgens voornamelijk Duits-protestantse geschiedkundigen uit de negentiende eeuw was de 
voornaamste reden voor Bonifatius om overzee te gaan niet zozeer om Germanen tot het 
christendom te bekeren. Zijn bedoeling was eerder om het christendom zoals dat was 
overgebracht door Iers-Keltische missionarissen te bestrijden. Hij wilde het op Rome 
georiënteerde christendom (met al zijn canonieke gebruiken) bevorderen. Toch heeft hij ook 
verschillende pogingen ondernomen om niet-christelijke Friezen tot het christendom te 
bekeren. Deze theorieën maken deel uit van een pan-germanisme dat poneerde dat er een 
"oer-Duits" Christendom bestond; in de twintigste eeuw werden dit soort ideeën door 
nationaalsocialistische propagandisten aangehaald, met name door Robert Luft. 
Nationaalsocialistische veroordeling van Bonifatius is nog steeds in druk verkrijgbaar; Hans 
Wilhelm Hammerbachers Die Donar-Eiche uit 1968 werd recentelijk herdrukt. 

 

Standbeeld van Bonifatius en de kapel bij de Bonifatiusbron in het naar hem genoemde park 
te Dokkum 

Voor de derde en fatale reis van Bonifatius naar Fryslân wordt een aantal kerk-politieke 
motieven genoemd alsook het beschermen van Bonifatius’ eigen positie en eer. Hij reisde met 
een groot (deels gewapend) gezelschap af naar Fryslân. Dat was maar voor ongeveer 1/3 zelf 
christelijk. Dokkum lag op de "grens" tussen christendom en de Germaanse religie. Willibald 
beschrijft dat Bonifatius tijdens deze reis 'de afgodendienst vernietigt', 'heidense tempels en 
beelden kapot maakt en omgooit', 'kerken bouwt en duizenden mannen, vrouwen en kinderen 
doopt'. Zij doen dit onder militaire bescherming. Zolang dit gedaan werd in de door de Franken 
overheerste gebieden zou dit geen problemen hebben opgeleverd. Maar toen ze de 
"kersteningsgrens" bereikten, zou dit door de Friezen kunnen zijn opgevat als een bedreiging 
en provocatie. Daar vinden Bonifatius en 52 medemissionarissen (en waarschijnlijk een 
veelvoud daarvan aan wapenknechten) de dood. Volgens Willibald bij een roofoverval. Mol 
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oppert dat het een gecoördineerde actie is geweest van Friese heidenen die zich te weer wilden 
stellen tegen de kerstening. 

 

Over de oorsprong van de naam Dokkum zijn verschillende verklaringen in omloop. Sommigen 
denken aan een combinatie en samentrekking van de Friese mansnaam 'Docko' die hier een 
erf of 'heim/hiem' zou hebben bezeten. Anderen associëren Dokkum met 'Tockingen', dat is 
een 'nederzetting aan een tocht of stroom'. Schrijfwijzen voor de plaatsnaam waren onder 
meer 'Dockinga' en 'Dockynchirica' 

Volgens Mol wijst een aanval bij het aanbreken van de dag, zoals Willibald beschrijft, op een 
openlijk gewapend treffen. "Volgens hun eigen wetten, zoals we die kennen uit de Lex 
Frisionum, hadden de Friezen het volste recht om tempelschenners en de aantasters van 
heiligdommen met de dood te bestraffen". In Willibalds vita worden de wraakacties na 
Bonifatius’ dood beschreven, die vele Friezen het leven gekost hebben. 

Radboud of eigenlijk Radbod (Fries: Redbad) (?-719) was een koning van de Friezen. Hij wordt 
in kronieken en heiligenlevens genoemd als koning of hertog van Friesland en staat bekend 
als een heidense vorst die het christendom vijandig gezind was. 

Radboud wordt gezien als een machtige heerser, maar het begin van zijn bewind verliep 
teleurstellend. Hij raakte herhaaldelijk in conflict met het Frankische Rijk en moest genoegen 
nemen met een ondergeschikte rol ten opzichte van zijn machtige buur. Tussen 688 en 695 
leed hij een aantal nederlagen tegen de Frankische hofmeier Pepijn van Herstal, onder andere 
in de slag bij Dorestad. Halverwege de negentiger jaren sloten Radboud en Pepijn vrede, 
waarbij Radboud afstand deed van Fresia citerior, het grondgebied ten zuiden van de Oude 
Rijn. Onderdeel van deze vrede was het sluiten van een huwelijk tussen Radbouds dochter 
Theudesinda met Grimoald, een zoon van Pepijn van Herstal, die in 714 werd vermoord. Van 
dit huwelijk is niet bekend of er kinderen uit zijn geboren. 

De Friese koning Radboud wou zich niet laten dopen, omdat hij Ariaan  (christen) was en niet 
rooms katholiek wilde worden. Bonifatius bracht een nieuwe christelijke stroming, het rooms 
katholicisme, in de Friese regio. Bij deze stroming stond Maria, als moeder Gods zeer centraal. 
In de 5e eeuw was de Ariaanse Frankische koning Clovis door zijn vrouw overgehaald (dit 
gebeurde meer) tot het rooms katholicisme. De Frankische koning Karel de Grote - later keizer 
in 800 na Chr. - wilde dat iedereen rooms katholiek werd. Hetgeen met Bonifatius in 754 
gebeurde is hetzelfde wat met de hervormers en protestanten tijdens de reformatie gebeurde. 
Ze werden als ketters beschouwd velen stierven op de brandstapel; velen vluchtten. Menno 
Simons, grondlegger van de doopsgezinden, moest later voor de protestanten vluchten. 
Bonifatius stierf. Hoe? Misschien is hij (op zijn vlucht) overvallen en daarna vermoord of 
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terechtgesteld door Ariaanse Christenen. Of op de vlucht verongelukt onder zijn struikelend 
paard. Eén ding is zeker, zijn aanwezigheid werd niet op prijs gesteld. 

 

Koning Redbad 

Theudesinda (Fries: Thiadsvind) (677 - ?) was een dochter van de Friese koning Radboud. In 
711 trouwde zij als bezegeling van de vrede tussen Friezen en Franken na een periode van 
oorlogen met Grimoald, de oudste overlevende zoon van Pepijn van Herstal, de hofmeier van 
Austrasië. Het huwelijk werd voltrokken door Willibrord, de aartsbisschop van de Friezen. Het 
is onzeker of zij en haar man in de drie jaar van hun huwelijk (Grimoald werd in 714 in de 
buurt van Maastricht vermoord door politieke tegenstanders) kinderen hebben gekregen. 

In de primaire bronnen is geen verdere informatie over haar leven bewaard gebleven. Door 
haar zouden de zogenaamde Radboudelingen afstammen van koning Radboud. Directe 
bronnen die dat kunnen bevestigen ontbreken eveneens. 

Prof. Dr. Auke Jelsma vertelt in de Sneinspetiele van 11 nov. 2000, dat Bonifatius geen 
zendeling was, maar kerkhervormer en dat hij bij Dokkum niet vermoord werd door heidenen 
die niet van zijn bekeringsijver waren gediend. Bonifatius kwam niet om heidenen te bekeren, 
maar om als blaffende hond de ingedutte Christenen wakker te schudden. Dit zei Jelsma bij 
de presentatie van de film 'Bonifatius, de weg van Europa'. Hij zei bij die lezing verder: 
Bonifatius heeft al zijn krachten ingezet om de kerk nieuw leven in te blazen. Tijdens zijn 
reizen op het vaste land van Europa merkte hij echter al gauw dat het gros van de bevolking 
inmiddels wel in naam Christelijk was geworden. Hij vond het schokkend dat priesters van 
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het vasteland van Europa een gezin hadden. Het is vooral te danken aan Bonifatius dat het 
celibaat pas in de 8e eeuw gangbaar is geworden. Ook in de bestrijding van in zijn ogen 
ketterse ideeën heeft hij succes geboekt. Hij trof bij zijn reizen grote groepen Christenen 
(Arianen) aan die met de drie-eenheid leer weinig konden, die de Christus figuur wel als zoon, 
als uitstraling van God zagen, maar niet als God zelf wensten te aanbidden. Bonifatius 
schakelde hun invloed zo goed mogelijk uit. Verder zorgde hij ervoor dat priesters met weinig 
theologische bagage uit hun ambt werden gezet. Bisschoppen verving hij door vrienden uit 
Engeland (Engeland was begin 7e eeuw rooms katholiek geworden). 

Wolfram van Sens, ook Wulfram van Fontenelle of Wulfrannus (Latijn:Wulframnus, 
Frans:Vulfran of Vulphran), (circa 640 – 20 maart 703) was een belangrijke Frankische 
missionaris van de Lage Landen. Daarvoor was hij bisschop van Sens in Frankrijk geweest. 
Wulfram werd na zijn dood heiligverklaard. 

Over de precieze volgorde van de gebeurtenissen in Friesland bestaat geen volledige 
duidelijkheid. Wolfram zou de zoon van Radboud hebben bekeerd en mocht in Friesland 
preken. In Friesland was het toen de gewoonte dat mensen, waaronder ook kinderen, na door 
het lot te zijn aangewezen werden geofferd aan de Germaanse/Friese goden. Wolfram 
protesteerde hierover bij Radboud, maar kreeg van hem te horen dat hij niet in staat was om 
deze gewoonte te veranderen. Wolfram werd echter uitgenodigd om hen te redden als hij dat 
kon. Volgens de hagiografie waadde vervolgens Wolfram in de zee naar twee kinderen die in 
zee waren vastgebonden aan staken om te verdrinken als het vloed werd. Het keerpunt kwam 
met de redding van een man, Ovon, die door het lot was aangewezen om te worden geofferd 
door middel van ophanging. Wolfram smeekte Radboud om met deze mensenoffers te stoppen, 
maar de mensen waren verontwaardigd over deze voorgestelde heiligschennis. Radboud en 
Wolfram waren uiteindelijk overeengekomen dat Wolfram's God een kans zou krijgen om het 
leven Ovon te redden hebben, en als hij dat deed, Wolfram en zijn God hem mochten hebben. 
Ovon werd opgehangen en men liet hem een paar uur hangen, terwijl Wolfram bad. Toen de 
Friezen Ovon voor dood achterlieten brak het touw en viel Ovon op de grond en leefde nog. 
Ovon werd Wolframs slaaf, zijn volgeling, een monnik, en vervolgens een priester in de Abdij 
van Fontenelle. Het geloof van de missionarissen en hun vermogen om wonderen te verrichten 
beangstigde de mensen en vol ontzag keerde men zich af van het oude geloof en liet men zich 
dopen. 

Wolfram leek zelfs Radboud te hebben bekeerd, maar op het allerlaatste moment zag de Fries 
van het doopsel af. Dit voorval vindt men vaak afgebeeld op zijn dramatisch hoogtepunt. 
Radboud zou al met één been in de doopvont gestaan hebben, toen hij zich op het allerlaatste 
moment bedacht met de vraag: 

• "U zegt dat ik, als ik mij niet laat dopen, onvermijdelijk naar de hel zal gaan; waar zijn 
dan al mijn voorouders?" 

• Wolfram antwoordde naar zijn beste overtuiging: "Ik moet vrezen in de hel, majesteit." 

"Dan", sprak de vorst der Friezen, terwijl hij zich weer begon aan te kleden, "wil ik niet In de 
laatste periode van de Middeleeuwen was Fryslân rijk aan kloosters. In 1500 waren er 
ongeveer 50 kloosters in het tegenwoordige Fryslân. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld 
in de maatschappij. De kloosters waren in de eerste plaats religieuze centra, waar gebeden 
werd voor de zielenheil van de doden. Maar ze hadden ook een belangrijke economische 
functie. De monniken deden aan landbouw en handel en bij het aanleggen van zeedijken en 
het vruchtbaar maken van nieuw land speelden zij een vooraanstaande rol. De kloostertijd 
heeft ongeveer 400 jaar geduurd. De eerste kloosters werden gesticht in de 12e eeuw. Met de 
opkomst van de Reformatie in de 16e eeuw werd Fryslân protestants en kwam er een eind 
aan de rol van de katholieke kloosters. 

• gescheiden worden van mijn voorouders en zie ik af van uw doopsel." 
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Radbodsholt te Buremerfehn 

Ga voor de aardigheid op een mooie dag eens op de fiets naar Sijbrandahuis. Sla daar linksaf 
richting Birdaard. Na een paar honderd meter zie je aan de rechterkant, voor een boerderij, 
een hele grote steen. Het is een herinnering aan het Klooster Klaarkamp. Op die steen is de 
Latijnse lijfspreuk van het klooster gebeiteld:  

TERAR DUM PROSIM  
en linksonder de vertaling:  
Ik moge verteren (ten onder gaan) als ik maar nuttig ben.  

Dit lijkt wel abracadabra. Wat bedoelden de monniken hiermee? Misschien snap je het als je 
het verhaal over Klaarkamp gelezen hebt. Wanneer je de fiets weg zet en hier het land in gaat, 
kijk dan eens goed in de bermen en sloten. Misschien zie je nog brokstukken van stenen. Hier 
was vroeger het grootste dorp van Dantumadeel, Klaarkamp.  

7 mei 1858. Terpaarde te koop van het Claarkampster klooster onder Rinsumageest voor 
ƒ0,35 per ton, invaart bij de Hoge Brug. Van 1858 tot 1941 is de terp waarop het klooster 
Klaarkamp stond afgegraven. De terp was indertijd vier en een halve meter hoog. De laatste 
afgraving van 1939 tot 1941 bracht een deel van de fundamenten van het klooster aan het 
licht. Het enige wat je nu nog kunt vinden zijn brokstukken van stenen waaruit het klooster 
eens bestond.  Klaarkamp was vroeger het grootste dorp van Dantumadeel. Hier woonden 
vroeger soms wel 600 mensen, terwijl andere dorpen in de buurt toen vaak nog geen 200 
inwoners hadden. Alleen Dokkum was groter. Het klooster stond op een terp van vier meter 
hoog, met daarop de huizen en een soort beschermingsmuur. Het klooster was verder 
beveiligd door een gracht. In deze omgeving hebben honderden jaren lang monniken en 
lekenbroeders gewoond. Lekenbroeders zijn monniken die vooral handenarbeid doen. Ze 
dragen grijze kappen en doen het werk op de uithoven zoals de Schierstins. De kloosterregels 
voor de lekenbroeders zijn minder streng dan die van de monniken. De monniken van 
Klaarkamp handelden in graan, wol, hout, turf, stenen, zout vlees, boter en kaas. Ook 
handelden ze in stenen, waarvan ze er duizenden moeten hebben gebakken. Die stenen 
noemen we kloostermoppen of 'oude Friezen'. Het zijn vrij grote, geelrode bakstenen, die 
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gebruikt werden voor het bouwen van kerken in de buurt. Voor het bakken van al die stenen 
hadden de monniken klei nodig. Door het afgraven van de klei is waarschijnlijk het 
Klaarkampstermeer ontstaan. In de loop der jaren polderden de monniken ook heel veel land 
in. Hun schepen gingen via Dokkum zelfs naar de Oostzee en naar steden in Vlaanderen. 
Waarom wordt iemand monnik? Het leven van deze monniken lijkt immers erg zwaar. De dag 
begon 's ochtends al heel vroeg, met de eerste van zeven korte kerkdiensten. De kerk was niet 
verwarmd en tot aan de veertiende eeuw zaten er ook geen ramen in. Na deze eerste dienst 
begon het werk, afgewisseld met de overige kerkdiensten; 7 diensten op een dag; 7 dagen per 
week; week in week uit een leven lang. 's Middags om één uur werd er pas voor het eerst 
gegeten. De monniken waren dan al vele uren uit bed. Het werk werd zwijgend gedaan. Dat 
werk kon van alles zijn, want er moest veel gebeuren in zo'n groot klooster. Klaarkamp had 
zo'n 4000 hectare grond. Een deel daarvan werd verhuurd aan zo'n 80 boeren en de rest werd 
bewerkt door het klooster zelf, net als de uithoven van het klooster. De monniken haalden 
turf uit Veenwouden, ze hadden schepen, gaven les, schreven boeken, polderden land in, en 
ga zo maar door. Het ene werk was populairder dan het andere werk. Een monnik schreef: 
"De meeste monniken houden meer van handenarbeid dan van studeren." 

 

Tussen die verschillende kloosters ontstonden paden en wegen; ook wel kloosterpaden 
genoemd. Eén van die kloosterpaden verbond indertijd de kloosters Klaarkamp van 
Rinsumageest en de abdij van Dokkum via het Barraconvent van Burgum met het klooster 
van Smalle Ee, nabij Drachten. Uit een oorkonde van het jaar 1453 blijkt dat deze 
middeleeuwse noord-zuid-route door Fryslân in het midden van de 15e eeuw werd verbeterd. 
Er is een kloosterpad in het oosten van Fryslân herontdekt. Het vormt een route langs sporen 
van middeleeuwse vroomheid. Authentieke paden vol verhalen, door landschappen die 
uitnodigen tot overpeinzingen. Samen met Peter Karstkarel stuitte de auteur, tijdens 
onderzoek in opdracht van Stichting Kultuer en Toerisme yn Fryslân voor het 
Cultuurtoeristisch Actieprogramma Dantumadeel, op een middeleeuwse oorkonde. Deze 
handelt over een kloosterpad door de huidige gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, 
Tytsjerksteradiel en Smallingerland. Dit kloosterpad heeft inmiddels, met medewerking van 
de betrokken gemeenten, als waardige cultuurtoeristische route gestalte gekregen.   
In 1453 sloten verscheidene wereldlijke en geestelijke gezagsdragers een akkoord om 
kooplieden een veilige reis langs een aantal kloosters in het oosten van Fryslân te garanderen. 
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Dit kloosterpad had in het noorden twee takken die in Damwoude samenkomen; de westelijke 
tak begint bij het voormalige klooster Klaarkamp ten noorden van Rinsumageest, en de 
oostelijke op de plaats van de vroegere abdij van Dokkum. Vervolgens loopt het pad naar het 
zuiden, via het Barraconvent van Burgum naar het klooster van Smalle Ee bij Drachten. Het 
is een middeleeuwse route, met een lengte van ruim veertig kilometer, die in het midden van 
de vijftiende eeuw verbeterd werd. In de woelige vijftiende eeuw bestreden Schieringers en 
Vetkopers elkaar voortdurend. Veilige routes waren dan ook van levensbelang voor goede 
handelsrelaties. Handel via het water, zoals in het grootste deel van Fryslân gebruikelijk, was 
in de veenstreken onmogelijk. Landwegen, lastig aan te leggen en te onderhouden, waren 
nodig om de genoemde kloosters te verbinden. De oorkonde van 1453 legde in de eerste plaats 
de jaarmarkten in het gebied vast. De vroegste jaarmarkt van het jaar was die van het klooster 
van Smalle Ee. De veiligheid voor kooplieden die de markten bezochten, werd door de 
betrokken overheden in de oorkonde door een aantal bepalingen gegarandeerd. Zo werden 
misdrijven tegen deze kooplieden met zevenvoudige boeten of - wanneer de misdadiger dit niet 
kon betalen - met lijfstraffen bestraft. Als de kooplieden van goederen werden beroofd, dan 
ontvingen zij de dubbele waarde terug. Middeleeuwse oorkonden voor het veiligstellen van 
handelsbelangen zijn op zichzelf niet zo bijzonder. Zeldzaam is wel dat in de genoemde akte 
regelingen opgenomen zijn over de verbetering van de infrastructuur in het onherbergzame 
veengebied. Het landschap dat het kloosterpad doorsnijdt, is gedurende de Middeleeuwen 
mede door kloosterlingen gevormd.  

Van de twaalfde- en dertiende-eeuwse kloosters waren de meeste kloosters te vinden in het 
kleigebied. Hier had de elite haar bezit. De oudste, waaronder klooster Klaarkamp bij 
Rinsumageest, werden gevestigd in het centrum van Westergo en Oostergo. Zij fungeerden als 
moederstichting, van waaruit nieuwe kloosters opgezet konden worden. Deze jongere huizen 
ontstonden aan de rand van het kleigebied of langs de riviertjes van waaruit het veengebied 
ontgonnen werd. Het klooster van Burgum en dat van Smalle Ee waren zulke stichtingen uit 
de tweede fase. Opmerkelijk is dat vrijwel alle Friese kloosters uit deze periode dubbelkloosters 
waren, met zowel mannen als vrouwen. Rond 1300 werden er geen nieuwe kloosters meer 
gesticht. De kloosters drukten een duidelijk stempel op het geestelijk leven. In ruil voor geld 
en goederen verzorgde het klooster gebeden. Daarnaast was het mogelijk om zelf als monnik 
of non in het klooster te treden. Hiervoor moest een zogenoemde medegave aan het klooster 
worden geschonken, waardoor intrede in de praktijk alleen mogelijk was voor welgestelde 
Friezen. Minder welgestelden werden vaak ingeschakeld bij werk op het land of in de 
huishouding als lekenbroeder of -zuster. Veel kloosters bezaten in parochiekerken het recht 
om de pastoor te benoemen. De pastoors speelden een niet onbelangrijke rol in de 
rechtspraak, de waterstaat en het politieke leven. Behalve invloed op het geestelijk leven, had 
de aanwezigheid van kloosters vanzelfsprekend ook gevolgen voor het maatschappelijk leven. 
Aangezien kloosters veel land bezaten, kwamen er aparte bedrijfscomplexen, monnikhuizen, 
voorwerken of uithoven genoemd. Deze bovenmodale boerderijen waren de grootste agrarische 
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bedrijven in die tijd. Aan het einde van de Middeleeuwen bezaten de kloosters tezamen vijftien 
tot twintig procent van de beste cultuurgrond in Westergo en Oostergo. Van de kloosters is 
vrijwel niets meer over. Na hun opheffing tijdens de Hervorming in 1580 werden ze in opdracht 
van de Staten van Friesland afgebroken. Dit gebeurde onder meer om de Spanjaarden, die 
toen nog regelmatig Fryslân binnenvielen, geen gelegenheid te geven zich erin te verschansen. 
De goederen werden in beslag genomen voor het bekostigen van uitgaven voor 'vrome doelen'.  

 

Aan het eind van de Middeleeuwen had Fryslân ruim 50 kloosters. De meeste daarvan 
stammen uit de 12 en de 13e eeuw, maar de historie van een aantal kloosters - zoals 
bijvoorbeeld van de Sint-Bonifatiusabdij van Dokkum - gaat terug naar de 8e en 9e eeuw. De 
12e eeuwse Cistenciënzer abdij Klaarkamp van Rinsumageest is één van de kloosters die als 
een soort ‘moederhuis’ fungeerde, van waaruit nieuwe kloosters werden gesticht. Het 
koorherenklooster van Burgum en de Benedictijner abdij van Smalle Ee zijn bijvoorbeeld twee 
van die kloosterstichtingen van die tweede fase. 

Hoewel de kloosters van het kloosterpad evenmin gespaard zijn gebleven, is het meer dan vijf 
en een halve eeuw oude kloosterpad zelf nog wel in de huidige wegen en paden terug te vinden. 
Bepaalde gedeelten roepen de middeleeuwse sfeer nog op, andere gedeelten zijn inmiddels 
verhard. Het kloosterpad is niet een aardige, verzonnen route langs bezienswaardigheden - 
waarvan er al veel zijn - maar een monument op zich. Het vormt een sfeervolle en historisch 
zeer verantwoorde route voor wandelaars en fietsers. De reiziger kan zich op het kloosterpad 
een pelgrim wanen. De kloosters tussen Dokkum en Drachten bestaan al eeuwen niet meer, 
maar de plaatsen waar ze stonden, kunnen nog in het landschap gelezen worden. 

Toen er nog nauwelijks huisartsen waren in de provincie, grepen plattelandsbewoners bij 
ziekte van mens en dier vaak terug op eeuwenoude geneeswijzen. Men riep bijvoorbeeld de 
hulp in van wonderdokters en duivelbanners, die op slimme wijze hun diensten propageerden. 
Van de zeventiende tot ver in de twintigste eeuw waren in de Friese Wouden zulke charlatans 
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en natuurgenezers te vinden. Klaas R. Henstra verrichtte gedegen onderzoek naar deze 
beroepsgroep. Om informatie uit mondelinge bronnen en talloze volksverhalen te controleren, 
speurde hij in allerhande archieven en deed daarbij interessante nieuwe ontdekkingen over 
deze huis-, tuin en keukendokters van weleer. 

 

In maart 1894 komt in Harlingen een gewelddadig einde aan het leven van Cato Mirande (23). 
Ze was al twee jaar lang in het diepste geheim de minnares van Hervormd dominee Johan 
Barger (40). Ik ben geen Christen meer, ik ben een schurk, ik heb een moord gedaan! bekent 
de predikant tegenover de politie. Catos dood verbijstert niet alleen Harlingen, maar heel 
Nederland.  De afschuw over dit misdrijf wordt verwoord in Ta-ra-ra-boem-di-ee, de blikken 
dominee, een van de bekendste straatliederen uit de Nederlandse geschiedenis. 

 

Johan Barger 

Simon Vuyk (schrijver) duikt ruim een eeuw later in deze historische moordzaak en ontdekt 
in de archieven tal van schokkende feiten die nooit eerder in de openbaarheid zijn gebracht. 
Barger, een geboren Amsterdammer, blijkt een alcoholisten psychopaat te zijn geweest, die al 
een spoor van ellende achter zich had gelaten voor hij zich met zijn tweede vrouw in Harlingen 



65 

 

vestigde. Ook stuit hij op een aantal mysteries dat nooit is opgehelderd. Bijvoorbeeld: wat is 
er gebeurd met het dagboek van dominee Barger, waarin hoogstwaarschijnlijk nog veel meer 
kerkelijke misstanden staan beschreven? Vuyk plaatst het misdrijf in het perspectief van de 
stormachtige ontwikkelingen van de tweede helft van de negentiende eeuw. Twisten en 
scheuringen binnen de kerk, de afschaffing van de doodstraf, de economische crisis en de 
opkomst van het socialisme. 

Ta-ra-ra boem-dij-ee  

De de dikke dominee 
die heeft zijn gat verbrand 
al aan de kachelrand 
 

In mijn jeugd, zongen wij dit liedje met veel plezier. Je doorbrak daarmee een aantal taboes. 
Corpulentie, de kerk en het ondernavelse. Er was niet veel fantasie voor nodig, om een 
jammerende dominee te visualiseren. Immers, thuis stond een, in de winter roodgloeiende, 
kolenkachel. Het oorspronkelijke liedje had andere woorden. Het ontstond na een gruwelijke 
gebeurtenis in Harlingen. 

DE BLIKKEN DOMINEE 
DE MOORD AAN DE NOORDERHAVEN TE HARNS 

 
Tarara boemdiee 

De blikken dominee 
Die schoot met kruit en lood 
Zijn arme naaister dood 

 
Nu zit hij in de kast 

Al aan een ketting vast 
De jongens roepen luid: 

Die komt er nooit meer uit 

Volksliedje (1894), gemaakt n.a.v. de moord gepleegd door de Harlinger dominee J.Barger. 
Dominee Johan Barger woonde op de Noorderhaven nr. 29. Hij was in 1888 aangesteld als 
predikant bij de Hervormde Gemeente in Harns. De 17-jarige Catharina Helena Mirande, was 
de dochter van de eigenaar van een manufacturenzaak aan de Voorstraat. Cato was haar 
roepnaam en ze hielp, tegen betaling, de domineesvrouw met naai- en verstelwerk. Ze werd 
een huisvriendin. Uit de dagboeken van de dominee blijkt, dat hij vanaf 1892 geobsedeerd 
was van het meisje. Zo probeerde hij bij haar af te dwingen, dat ze, ook na een eventueel 
huwelijk, door hem mocht worden geliefkoosd. Was er sprake van enige instemming? We 
weten het niet. Op een bruiloft van de familie Mirande gaat dominee Barger zijn boekje ver te 
buiten en schopt hij een scene. De winkelier verbreekt elk contact en verbiedt ook zijn dochter 
om de familie Barger te bezoeken. Na een maand, 6 maart 1894, krijgt Johan Barger zijn 
echtgenote zover om Cato bij hen thuis te inviteren. Misschien dat de zaak uitgepraat kon 
worden. Als zijn vrouw op de bovenverdieping de jas van Cato ophangt, lokt de dominee de 
jonge vrouw naar een voorkamertje en deed vervolgens de deur op slot. Toen zij hem afwees, 
werd de dominee razend, greep een revolver uit zijn broekzak en schoot op zijn jeugdige 
geliefde. Het eerste schot miste, het tweede bracht Cato ten val. Van dichtbij schoot hij nog 
een aantal malen door haar hoofd. Vervolgens pakte hij zijn hoge hoed en wandelde in alle 
rust naar het politiebureau. Het pistool had hij nog bij zich. Mevrouw Barger had het lawaai 
gehoord. maar toen ze beneden kwam, was haar man al op weg naar het politiebureau. Toen 
het tot haar doordrong, wat er was gebeurd, probeerde ze zich in de Noorderhaven te 
verdrinken. Haar dienstmeisje Eke kon dit nog maar net verhinderen.  
Johan Barger werd tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Het vuurwapen had hij in 
Amsterdam gekocht. Hij overleed echter al in 1900 en werd op het gevangeniskerkhof te 
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Leeuwarden begraven. Mevrouw Barger heeft Harlingen snel verlaten. De woning, waar zich 
dit drama heeft afgespeeld, is nog steeds aan de Noorderhaven te vinden. Als U wilt, kunt U 
een blik werpen in het voorkamertje waar de ontknoping van dit liefdesdrama plaatsvond. 
Johan Barger werd in Amsterdam geboren en was eerder predikant in Garnwerd. In 1875, hij 
woonde toen nog in Amsterdam, publiceerde hij een dichtbundel: Van Bloesems en knoppen. 

Uit Harlingen wordt gemeld, dat de predikant van de Hervormde gemeente aldaar, J.Barger, 

eene jonge dochter, tot zijne gemeente behoorende, heeft doodgeschoten. De aanleiding van de 
moord is teleurgestelde hartstocht. Het vermoorde meisje was als naaister werksaam aan het 

huis van den predikant. Deze liet haar op sijne studeerkamer komen om haar geld aan te 
bieden. Wat er toen tusschen hen beiden is voorgevallen, is niet met zekerheid bekend. Alleen 
is gebleeken, dat hij uit eene revolver seven schoten op haar heeft gelost. Men heeft vijf kogels 
in het hoofd van het meisje gevonden. De misdadiger is gisternamiddag 3 uur gevankelijk naar 

Leeuwarden vervoerd. Hij is een man van ruim 40-jarige leeftijd. 
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De Friezen 
 

Het land van de Friezen strekte zich vroeger uit over een veel groter gebied dan nu. Nu is 
Fryslân alleen nog de provincie met als hoofdstad Leeuwarden. Tot na het jaar 1000 werd ook 
bijna heel West-Nederland - het tegenwoordige Holland en Zeeland - tot Fryslân gerekend. Het 
heette, voor ons nu  verwarrend, West-Friesland. West-Friesland was toen dus veel groter dan 
het huidige gewest binnen de Omringdijk. Gaat het over het oude, grotere West-Friesland dan 
noemen we dat Friezenland. 

De Friezen zijn een oud volk. De Friezen wonen meestal in Fryslân, een provincie in het 
Noorden van Nederland. Veel Friezen leven ook in Duitsland (Oost-Friesland), en in stukken 
van Denemarken. Vroeger, honderden jaren geleden, waren de Friezen een volk met een eigen 
land. Nu zijn de Friezen gewoon inwoners van Nederland. Ze spreken Nederlands, maar 
hebben ook hun eigen taal, het Fries. De Friese kinderen krijgen op de basisschool en later 
ook op de middelbare school les in de Friese taal. Bijna allemaal spreken ze vloeiend 
Nederlands als tweede taal. Ze spreken het Fries als taal.  

 

Doutzen Kroes, een wereldberoemd Fries fotomodel 

De Friezen zijn een trots volk, ze zijn vaak koppig en standvastig (blijven bij hun ideeën). Zo 
worden Friezen vaak omschreven. Ook zijn ze vaak blond van haarkleur, hebben ze vaak een 
lichte oogkleur en zijn ze lang van gestalte. De Friezen hebben eigen sporten zoals Fierljeppen 
(over sloten heen springen met stokken). Ze waren de laatste bevolkingsgroep in Nederland 
die tot het Christelijke geloof werden bekeerd en hingen lange tijd hun Heidense goden aan. 
De Friezen sloegen Bonifatius dood, omdat hij hun wilde bekeren terwijl de Friezen dat niet 
wilden: hij had zelfs het lef gehad hun heilige boom om te hakken en er een kapel (kerkje) van 
te bouwen.  

Hoewel cabaratiers en komieken er tegenwoordig grappen over maken namen de mensen de 
Friezen vroeger dood serieus. De Romeinen hadden groot ontzag voor de dappere krijgers van 
de Friezen en in de Middeleeuwen kende iedereen de legendarische Grote Pier. In de 20e is de 
spionne Mata Hari wereldberoemd geworden en staat de schaatser Sven Kramer in de top drie 
van de beste schaatsers aller tijden op de tweede plaats. Eén van de succesvolste 
supermodellen ter wereld is het Friese model Doutzen Kroes. Die promoot ook in het 
buitenland de Friese taal, haar moedertaal. Wereldwijd is zij één van de bestverdienende 
modellen. Ze werkt voor het befaamde "Victoria's Secret". En de Friese skutsjes zijn 



68 

 

wereldberoemd als snelle en wendbare zeilschepen, die door hun sierlijke vorm ook nog eens 
schitterend om te zien zijn.  

 

Grote Pier 

De Friezen hebben een lange geschiedenis. Volgens sommige begon die duizenden jaren 
geleden al. Er zijn theorien dat de Friezen afstamden van blonde Indiers (die afstamden van 
Alexander de Grote. Vroeger, tot in het jaar 800, waren alle Friezen nog aanhangers van het 
Heidense Friese Geloof. Ze brachten, net als hun buurvolk de Saksen, zelfs nog mensenoffers 
totdat Karel de Grote daar in de tijd van Radboud een einde aan maakte. 1 In de periode van 
circa 200 voor Chr. tot aan de jaartelling vindt men aardewerk uit de zogeheten keramiekgroep 
"Streepband-aardewerk". Dit wordt aangetroffen in het noorden van Fryslân, Groningen, 
Drenthe, Noord-Duitsland, Texel, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. In de periode 100 
tot 250 na Chr. wordt "Fries aardewerk" aangetroffen in het noorden van Fryslân, Texel, via 
Noord-Holland tot aan Katwijk. Het aardewerk kende eeuwenlang haar eigen 
verschijningsgebied, tot aan de Volksverhuizingen, waarna er een vormverandering 
plaatsvond in het "Friese aardewerk" en het vervolgens verdween. Het Friese aardewerk was 
dus erg bekend in de vroegere tijden.  

Vroeger, in de tijd van de Romeinen, hadden de Friezen een groot Rijk langs de Noordzee kust. 
De laatste koning van Fryslân was Radbod in ongeveer 700 na Christus. Hij was erg fel 
tegenover de Christelijke missionarissen - dat waren mensen die iedereen tot het Christendom 
wilden bekeren. Koning Radbod (ook wel Radboud genoemd) wilde dat de Friezen hun eigen 
geloof zouden blijven aanhouden. Dat hadden ze al wel duizend jaar geloofd, en hij wilde niet 
gedwongen worden te veranderen. Volgens een legende stond hij op het punt te worden 
gedoopt. Toen vroeg hij de priester: "Mijn voorouders, die in de Oude goden geloofden, zijn die 
ook in de Hemel?" de priester sprak: "Nee koning, die zijn in de hel nu omdat ze niet in God 
geloofden!" Radbod, al met één been in de doopvont, stapte er toen uit en wilde niets meer 
met de Christenen te maken hebben: "Liever zit ik met mijn voorvaderen in de hel, dan alleen 
in de hemel!", zei hij woedend.  
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Radboud met één been in de doopvont – wandschildering 

Zoals een gedichtje hierover gaat: 

Wulfram, de christen, die hem bekeren wou 

Beloofde hem de hemel, als hij hem dopen zou. 

Doch met één been in de vont bedacht de Friese vorst zich snel;, 

Trouw aan zijn verwanten ging hij liever naar de hel.  

 

 

Grote Pier en zijn neef Wijerd Jelckama vechtend tegen de Hollanders 
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De Friezen zijn al een erg oud volk: de bekende Romeinse geschiedschrijver Tacitus schreef al 
over de Friezen (Frisii). De Romeinen hadden groot respect voor de Friezen, omdat het dappere 
krijgers waren en de Romeinen hen niet konden verslaan. Dat was best knap van de Friese 
krijgers: het Romeinse leger stond toen al bekend als een groot en machtig leger en ze hadden 
al vele landen en gebieden veroverd. De Romeinse verovering van wat nu (anno 2009) 
Nederland is, werd door de Friezen tot staan gebracht. Alleen in Zuiden van Nederland viel in 
Romeinse handen. De Romein Tacitus verdeelde de Friezen in twee soorten: de Groot Friezen 
en de Klein Friezen - de Groot Friezen waren grote mensen, de Klein Friezen waren kleiner 
van gestalte.  

Aan het eind van 15e eeuw, in 1480, werd in Kimswerd een jongetje geboren die Pier Gerlofs 
Donia heette. Hij groeide op tot een enorme grote en sterke man. Hij was wel 7 voet lang (2 
meter 15) en zo sterk als een beer. Hij werd een boer en werkte hard. Hij had een vrouw en 
twee kinderen. 

Maar toen sloeg het noodlot toe! Duitse landsknechten overvielen zijn dorp, sloopten de 
huizen, maakten zijn vrienden dood, verbranden zijn boerderij en vermoorden zijn vrouw! Pier 
is woedend! Hij begint een leger, de Arumer Zwarte Hoop, en ze vechten tegen de Saksen, de 
Boergondiers, de Habsburgers en de Hollanders die Fryslân terroriseren. Als piraat laat hij in 
één zeeslag wel 28 schepen zinken! Hij gooit 500 mensen overboord! De reusachtige piraat 
kreeg de bijnaam: Grote Pier. Hij belegerde Medemblik en Alkmaar. Hij schopte de 
buitenlanders uit Fryslân, en stierf in 1520. Hij was één van de bekendste Friezen aller tijden. 
Minder bekend is zijn neef, Grote Wierd. Diens echte naam was Wijerd Jelckama.  

 

Mata Hari, de beroemde spionne 

In de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Fryslân was toen al een onderdeel van 
Nederland en deed dus ook niet mee aan de oorlog. Toch komt één van de bekendste personen 
uit deze periode uit Fryslân. Het was de spionne Mata Hari. Ze was een exotische danseres in 
Parijs. Ze was erg knap en ze ontfutselde allemaal geheimen aan de Fransen en de Duitsers 
tegelijkertijd! Iemand die spioneert voor twee partijen zonder dat die dat weten, noem je een 
dubbelspion. In 1917 werd ze door de Franse politie opgepakt en kreeg ze de doodstraf voor 
spionage. Ze werd datzelfde jaar ter dood gebracht, voor het vuurpeloton. Later zijn er veel 
films en boeken over haar leven verschenen. Al in de jaren '30 van de 20e eeuw. De Friezen 
hebben een unieke eigen cultuur, die al erg oud is en uit de Romeinse tijd stamt.  Ze hebben 
een eigen taal, het Fries. Die taal is officieel erkend door de EU omdat het te moeilijk is om 
een dialect te kunnen zijn en een aparte schrijfwijze heeft.  
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Omdat Fries een aparte taal is, hebben alle plaatsnamen in Fryslân (Fryslan) dan ook een 
Nederlandse naam, en een Friese daaronder. Net zoals in België (Frans en Nederlands).  

Het Fries is onder te verdelen in de volgende dialecten:  

1. Noordhoeks (het gebied ten noorden van Dokkum - de Noordhoek)  

2. Kleifries (in de Kleistreek)  

3. Woudfries (in de Friese Wouden)  

4. Zuidwesthoeks (in de Zuidwesthoek)  

5. Hindeloopers (in Hindeloopen)  

6. Aasters en Westers (op resp. Oost- en West-Terschelling)  

7. Schiermonnikoogs of Eilanders (op Schiermonnikoog)  

 

 

De vlag van Fryslân 

Zoals elke regio heeft ook Fryslân een eigen keuken. Warme maaltijden woorden vaak gegeten 
tussen de middag, iets wat nog stamt uit de tijden waarin bijna iedereen er nog op het 
platteland woonde en werkte. Er word van alles en nog wat gegeten. Vooral bruin brood, en 
veel kaas, melk en yoghurt en kwark, en andere zuivel en tarwe producten die op het land 
worden verbouwd. Voorbeelden van Fries eten zijn de Friese dümkes (duimpjes, Friese koekjes 
met anijs, die wel wat op duimen lijken) en de bekende sûkerbôle (suikerbrood). Ook bekend 
is de typisch Friese nagelkaas en de Friese fruitkoek. Dan is er nog het Friese roggebrood en 
"Beerenburg", een Friese alcoholische drank. Er is de Weduwe Joustra Beerenburg en die van 
Sonnema. Er is ook de bekende Dokkumer Koffie (hete koffie met een scheut Beerenburg en 
room) en Pharisäer (koffie met rum en slagroom). Kuise zusterkoeken en de bekendere 
Oranjekoeken komen ook allemaal van oorsprong uit Fryslân.  

Al sinds de 19e eeuw wordt de Elfstedentocht (Fries: "Âlvestêdetocht") geschaatst, een typisch 

Friese schaatstocht over ijs, gereden langs de elf grootste Friese steden over de bevroren 

kanalen:  

Leeuwarden (start)  Ljouwert 0  

Sneek  Snits  22  
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IJlst  Drylts  26  

Sloten  Sleat  40  

Stavoren  Starum  66  

Hindeloopen  Hylpen  77  

Workum  Warkum  86  

Bolsward  Boalsert  99  

Harlingen  Harns  116 

Franeker  Frjentsjer 129 

Dokkum  Dokkum  174 

Leeuwarden (finish) Ljouwert  199 

   

De Elfstedentocht wordt alleen gereden als het ijs dik genoeg is. Vanwege het steeds warmer 
wordende weer worden de Friese winters zachter. Daardoor is de "Tocht der Tochten" al sinds 
1997 niet meer gereden. Willem Alexander reed eens ook de tocht uit. Na afloop eten de 
deelnemers en de toeschouwers een kop snert (erwtensoep met rookworst). Vaak was de 
Elfstedentocht gereden in de bittere koude. Zoals bijvoorbeeld in "de Hel van 63" - vanwege de 
strenge winter van dat jaar. Deelnemers hebben wel eens vingers en tenen verloren aan de 
kou.  

Er zijn in de geschiedenis veel bekende Friezen geweest. Hier is een lijstje met een paar van 
de bekendste Friezen aller tijden:  

 Radboud - de dappere Friese koning  

 Grote Pier - krijger, piraat, vrijheidsstrijder  

 Piet Paulusma - krijger  

 Wijerd Jelckama - krijger  
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 Doutzen Kroes - fotomodel  

 Piet Paulusma - weerman van SBS6  

 M.C. Escher - wereldberoemd kunstenaar (maakte onder andere tekeningen waar met 

gezichtsbedrog gewerkt werd.)  

 Mata Hari - danseres en spion in de Eerste Wereldoorlog, geboren in Leeuwarden  

 Pieter Jelles Troelstra - socialistische politieke leider (PvdA)  

 Alma Tadema - Wereldberoemde schilder uit de 19e eeuw in Engeland  

Rond 250 v. Christus kwamen er meer mensen in West-Friesland. Ze woonden niet meer 
alleen op de strandwallen. Ook in het lage achterland vestigden zich bewoners. Door de 
eeuwenlange begroeiing was de veengrond geschikt voor bewoning. Om het land nog droger 
te krijgen groeven de bewoners sloten zodat het water weg kon lopen. In Friezenland heerste 
er vrede. Toen de Romeinen kwamen veranderde dit. De Germaanse stammen vielen steeds 
meer het Romeinse Rijk binnen. Keizer Augustus (27 v. Chr. - 14 n. Chr) ging daarom zijn 
grenzen sterker maken. De Romeinen wilden zelfs hun grens verleggen van de Rijn naar de 
Elbe maar dit ging niet goed. Het lukte de Romeinen niet om oorlog te voeren in het moeras 
en ze trokken zich terug. 

Door de komst van de Romeinen veranderde er veel. De mensen in Friezenland konden nog 
niet lezen en schrijven. Dit leerden ze van de Romeinen en het betekende het einde van de 
prehistorie. De Romeinen schreven zelf ook al over de Friezen. Plinius, een Romein, beschreef 
als eerste de Friezen. Hij vond het maar niks. Een volk dat leefde op terpen in een nat en 
moerassig gebied. De Friezen betaalden elk jaar een aantal runderhuiden aan de Romeinen. 
Dit was een soort belasting. Toen in 28 n. Chr. de Romeinen meer runderhuiden wilden 
hebben, kwamen de Friezen in opstand. Het meest noordelijke fort Castellum Flevum lag bij 
het tegenwoordige Velsen, aan de oever van het oer-IJ. De Friezen waren zo boos dat ze het 
havenfort Castellum Flevum aanvielen. Hierbij werd een groot aantal Romeinen gedood. Na 
deze aanval trokken de Romeinen zich in 47 n. Chr. definitief terug achter de oude Rijn. 

Friezenland was een heel groot gebied. Fryslân, Zeeland en Noord- en Zuid-Holland waren er 
onderdeel van. De West-Friezen hadden ook contact met de andere Friezen. Dit weten door de 
vondst van scherven aardewerk in de grond. Ook tussen de Friezen en de Romeinen was er 
ruilhandel. Vooral stof van de Friezen was geliefd bij de Romeinen, hiervoor kregen ze Romeins 
muntgeld.  

Rond 742 werd in de Vechtstreek de Fries Ludger geboren. Hij werd een van de belangrijkste 
christelijke missionarissen, naast Willibrord en Bonifatius. Zijn werkgebied lag in Noord- en 
Midden-Duitsland, waar hij kerken en kloosters stichtte. Daarom is hij in onze streken minder 
bekend. Er waren al vroeg voortekens dat Ludger een bijzonder mens was. Bij middeleeuwse 
heiligen was dat gebruikelijk en werd dat uitgebreid in hun heiligenlevens beschreven. Het 
begon al vóór zijn geboorte. Zijn moeder werd als zuigeling bijna verdronken, omdat ze een 
meisje was, maar een buurvrouw redde het kind. Zo kon zij later het leven schenken aan 
Ludger. Ludger zelf hield zich als klein jongetje al liever bezig met lezen en schrijven dan met 
kinderspelen.  

De Vechtstreek maakte deel uit van het rijk van de Friezen en Ludgers ouders waren van hoge 
komaf. De Franken drongen vanuit het zuiden op. Toen de Frankische aanvoerder Pippijn II 
bij Dorestad rond 690 de Friese koning Radbod versloeg, was dat een teken aan de wand dat 
de heerschappij van de Friezen ten einde liep. Weliswaar verzetten die zich nog een aantal 
jaren, maar na 719 waren de Franken ook in de Vechtstreek de baas. De bovenlaag van de 
maatschappij werd hier gevormd door de 'homines franci', de Frankische mannen. Sommigen 
van hen, zoals de familie van Ludger, gingen over tot het christendom. Voor hun zielenheil 
stichtten zij kerken en kloosters en schonken land aan die stichtingen.  
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Ludgers ouders stuurden het knaapje naar de kloosterschool in Utrecht. Hij maakte grote 
indruk op abt Gregorius, die daar de scepter zwaaide. Ludger mocht zelfs een aantal malen 
in Engeland studeren. Na terugkomst werd hij naar het noorden gezonden, om te pogen de 
daar levende heidense Friezen te bekeren. Zijn Friese afkomst zou daar nuttig van pas kunnen 
komen. 

Zo gemakkelijk ging dat echter niet. De Germaanse stammen kwamen in opstand en oorlog 
met de Franken dreigde. Ludger werd de grond te heet onder de voeten. Hij maakte een lange 
reis naar Rome. Pas toen de koning der Franken, Karel de Grote, de opstandelingen een lesje 
had geleerd, was de weg vrij voor het bekeringswerk van Ludger. Hij stichtte een kerk in 
Werinon, een kerk in Attingahem was al door Bonifatius gesticht. In 809 stierf Ludger en werd 
in het door hem gestichte klooster in het Duitse Werden begraven. 

Rond 250 v. Chr. werd het druk op de strandwallen. Dat blijkt uit het feit dat zich voor het 
eerst ook mensen in het lagere achterland vestigden. Het was door eeuwenlange begroeiing 
veengebied geworden; het midden van West-Friesland was bijgevolg één groot moeras- en 
heideland. Vooral bij Schagen zijn aanwijzingen van bewoning gevonden. Die eerste 
'plattelandsbewoners' groeven sloten voor afwatering; in lange stroken werd de grond 
verkaveld, de sloten uitmondend in al aanwezige watertjes. In die tijd, kort voor het begin van 
de jaartelling, namen ook de contacten met buiten West-Friesland toe, vooral met andere 
Friezen; dat weten we uit gevonden aardewerk. 

Er heerste vrede in Friezenland. Maar daaraan kwam abrupt een eind, toen men met de 
Romeinen te maken kreeg. Dat contact betekende ook het einde van de  prehistorie, want 
Romeinen konden lezen en schrijven. Ze noteerden wat hun in die vreemde kille gewesten 
overkwam. Wat kwamen ze hier doen? In hoofdzaak hun grenzen veilig stellen, Germaanse 
stammen vielen steeds meer het rijk binnen. Keizer Augustus (27 v.Chr.-14 n. Chr.) wilde 
sterkere grenzen. Daarom bijvoorbeeld werd een fort gebouwd in Velsen. Daar liep toen nog 
de Vecht via Utrecht. 

Ongeveer 2050 jaar geleden kwamen de Romeinen vanuit Italië naar Nederland. Onder leiding 
van Caesar probeerden zij de baas te spelen over het gebied ten noorden van de rivieren. Ze 
dreigden met hun wapens en eisten belasting van de Friezen. Die kwamen in opstand. Eerst 
ging alles goed. Er was handel, de Friezen maakten kennis met nieuwe  producten. De 
Romeinen brachten ook nog een ander voordeel, ze beschermden hen tegen de Chauken, 
richting Groningen. Dat kostte de Friezen één koeienhuid per gezin per jaar. Maar de 
Romeinen gingen te ver. In 16 n. Chr. wilden ze hun grens verleggen van de Rijn naar de Elbe. 
Het werd een debacle. Ze wisten zich geen raad in het moeras, sopten door Fryslân en vielen 
in hinderlagen. Ze moesten zich terugtrekken. In 27 na Christus verloren ze ook nog hun 
krediet bij de Friezen zelf. Een nieuwe belastingambtenaar, Ollenius, was niet tevreden met 
een koeienvel, hij wilde er twee. Dat ging de Friezen te ver, ze kwamen in opstand. Opnieuw 
waagden de Romeinen zich Fryslân binnen. Wekenlang werd gevochten, maar opnieuw waren 
ze kansloos, wel tweeduizend sneuvelden in het woud van Baduhenna, bij Heiloo. Een paar 
jaar later ontruimden ze Velsen. De Friezen hadden gewonnen.  

De ruzie bleef niet voortduren, met de Romeinen werd al gauw weer handel gedreven. De 
Friese stoffen waren gewild. Zo bereikte het eerste geld, Romeins muntgeld, West-Friesland. 
Mogelijk werd ook gehandeld in schapenkaas en in ijzeren voorwerpen. Want de Bronstijd was 
voorbij, de nieuwste metaaltechniek, harder en houdbaarder, was ijzersmederij. Die techniek 
zou stand houden tot in de twintigste eeuw. In de bodem, met name in Schagen, zijn veel 
Romeinse voorwerpen gevonden, brons, goud, zilver en stukjes luxe-aardewerk, terra sigillata. 

In de derde eeuw begonnen Friezen dienst te nemen in het Romeinse leger. Zo is zeker dat ze 
de Muur van Hadrianus, de grens tussen Engeland en Schotland hebben helpen bewaken. 
Dat binnendringen van Germanen in de Romeinse rangen - ook Friezen zijn Germanen -, was 
een teken van toenemende verzwakking: Rome was voor zijn verdediging afhankelijk geworden 
van 'Barbaren'! Uiteindelijk hield de verdediging geen stand, het was de tijd van de Grote 
Volksverhuizingen. Vanuit het noorden en oosten drongen Saksen, Angelen en Juten op, de 
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meesten staken over naar Brittannië. De sterkste beïnvloeding bij ons kwam vanuit het 
zuidoosten, van de Franken. De Middeleeuwen waren begonnen. 

 

Frisii van de oudheid. De term Friezen duidt echter niet zozeer op de oude Frisii uit de 
Romeinse tijd maar is slechts de verzamelnaam voor Angelen, Saksen en andere Germaanse 
stammen die rond 400 na Christus het zeer dunbevolkte gebied ten noorden van de Rijn 
bevolkten. Mogelijk vermengden deze stammen zich met een kleine groep achtergebleven 
Frisii. In dezelfde tijd werden door dezelfde stammen de Britse eilanden bestookt. Lange tijd 
werd aangenomen dat er tussen de Romeinen en de Friezen een intensief contact zou zijn 
geweest, dat geleid zou hebben tot een vergaande romanisering van de vrije Germanen die ten 
Noorden van de Rijn leefden. De vele Romeinse munten die gevonden zijn in Fryslân waren de 
aanleiding voor deze theorie. Recent archeologisch onderzoek, zoals de opgraving van de 
Tjitsma-terp in Wijnaldum in 1991, heeft deze Romaniseringsgedachte sterk ter discussie 
gesteld. Vrijwel alle Romeinse munten die in Fryslân gevonden zijn bleken in de vroege 
middeleeuwen geïmporteerd te zijn. Hetzelfde gold ook voor andere Romeinse artefacten. Ook 
kwamen ze zelden uit het Romeinse gebied waar de Friezen handel mee gedreven zouden 
hebben (de Nederlandse Rijnstreek). De weinige 'echte' sporen van romanisering stammen alle 
uit de korte periode (de eerste vijftig jaar van onze jaartelling) dat Rome Germania wilde 
inlijven. De sporen van Friese handel uit de Oudheid die wel gevonden zijn, wijzen op een 
Noordelijke oriëntatie. 

In de vierde eeuw nam het aantal Frisii dermate dramatisch af, dat rond 400 het gebied 
praktisch onbewoond was. Germaanse stammen uit het noorden, vermoedelijk Angelen, 
Saksen, en Juten, bevolkten het gebied en werden bekend onder de naam van hun 
voorgangers. Mogelijk kwam dit doordat er in het Frankische gebied een elite van Frisii 
geweest is die tijdens de herkolonisatie terugkeerde en een belangrijke rol vervulde bij het 
ontstaan van de latere Friese rijken. Bij Germaanse stammen uit die periode was het de 
gewoonte dat de naam van de politiek leidende laag gekoppeld was aan die van de stam. Vanaf 
dat moment bestond er een duidelijk verband tussen de Angelsaksische immigratie van 
Brittannië (met name Koninkrijk Kent) en Fryslân, zoals de gevonden gouden voorwerpen uit 
deze periode (Koninkrijk Sussex, Wierwerd, Wijnaldum) aantoonden. Over deze periode 
bestaat slechts één bron, de Beowulf, die ondanks al haar onzekerheden en 
onwaarschijnlijkheden, in overeenstemming is met het archeologische bewijs. Bij het 
optekenen van de Lex Frisionum rond 790 strekte Fryslân zich uit van het Sincfala, gewoonlijk 
geïdentificeerd als het Zwin aan de kust in België, tot aan de rivier de Wezer in Duitsland. 
Fryslân had geen hoofdstad en bestond voornamelijk uit kleine dorpen met slechts enkele 
boerderijen. Wel bekend is Dorestad, dat uit een twintigtal grote opslagboerderijen bestond 
met daarlangs een rivier waar veel handel werd gedreven. Het was een belangrijke 
doorvoerhaven in Magna Frisia. Door verzanding en plunderingen door de Vikingen verviel 
deze stad echter. Over Frieslands organisatievorm is weinig met zekerheid bekend. De eerste 
melding van een Koning der Friezen was Finn Fokwalding uit het begin van de 6de eeuw. Hij 
wordt alleen genoemd in Anglo-Saksische epische gedichten (Widsith, Beowulff en het 
Finnburg-fragment), die zo’n 50 tot 100 jaar later zijn geschreven. Uit de 7e en 8e eeuw zijn 
enkele 'koningen' bekend: Audulf, Aldgillis en Radbod, die vooral macht lijken te hebben 
gehad over de Friese legertroepen. In 719 veroverden de Franken na eerdere schermutselingen 
Fryslân ten westen van het Vlie. In 733 of 734 volgde onder leiding van Karel Martel de 
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verovering van het gebied tussen Vlie en Lauwers. Het Friese leger onder leiding van Poppo 
werd toen verslagen bij de Slag aan de Boorne. Aan het eind van de 8e eeuw veroverde Karel 
de Grote Fryslân ten oosten van de Lauwers en de naastgelegen Saksische gebieden. 

Beowulff is een Oudengels heroïsch, episch gedicht in allitererende versvorm, en bovendien 
het vroegste voorbeeld van een in volkstaal geschreven Europees epos. Het gedicht bestaat uit 
3182 regels en maakt 10% uit van de huidige bronnen met Angelsaksische literatuur. Het 
gedicht zoals het in het manuscript werd aangetroffen had geen titel, maar sinds het begin 
van de 19e eeuw staat het onder de naam Beowulf bekend. Het verscheen pas in 1815 in druk. 

Fryslân had oorspronkelijk een Oudgermaanse heidense religie met Wodan/Odin, 
Donar/Thor en Tiwaz/Tyr als de belangrijkste goden. Bonifatius probeerde de Friezen tussen 
Vlie en Lauwers tot het christendom te bekeren, maar werd in 754 bij Dokkum gedood, wat 
mede aanleding was tot zijn heiligverklaring. Na de definitieve veroveringen door Karel de 
Grote werd het christendom onder Frankische druk in heel Fryslân ingevoerd. Na de dood van 
Karel de Grote viel het Frankische Rijk uiteen, wat de stabiliteit niet ten goede kwam. Hier 
maakten de Vikingen gebruik van. Het Friese Dorestad werd vaak geplunderd en de Vikingen 
ontvoerden vrouwen en kinderen om ze elders als slaaf te verkopen. De eerste aanval op de 
stad vond plaats in 834; de laatste in 863. De Frankische vorsten stonden machteloos 
tegenover deze invallen en probeerden de Vikingleiders aan zich te binden door hen grote 
gebieden in leen te geven. De Noorman Rorik heeft bijvoorbeeld dertig jaar lang op het eiland 
Wieringen gewoond. Rorik was dusdanig belangrijk dat Karel de Kale hem in 870 in Nijmegen 
ontving. In 1996 is op Wieringen een zilverschat gevonden die van Rorik afkomstig zou kunnen 
zijn. Rorik en andere Noordse leenmannen van de Franken konden de invallen van hun 
landgenoten echter niet voorkomen. In 873 lukte het de inwoners van Oostergo om Rodulf en 
zijn Vikingen te doden. De Vikingen kwamen in 879 terug en bezetten onder leiding van 
Godfried de Noorman een groot gedeelte van het huidige Nederland. Hij werd in 885 vermoord, 
waarbij graaf Gerolf een belangrijk aandeel had en die daarmee de Friezen bevrijdde van de 
Vikingen en stamvader werd van het Hollandse Huis. De laatste invallen van de Noormannen 
vonden plaats in 1006 (Tiel) en 1007 (Utrecht). 

In de 10 eeuw begon langzamerhand het Oudfries te ontstaan. In het jaar 1006 ontstond het 
Graafschap Midden-Fryslân onder leiding van de Brunonen, Keizer Hendrik 1V droeg dit 
gebied in 1088 over aan de bisschop van Utrecht, tot onvrede van graaf Egbert 11 van Meissen, 
die tegen keizer Hendrik IV (zijn neef) in opstand kwam. Na Egberts dood in 1090 volgde 
Hendrik van Northeim hem op als graaf van Midden-Fryslân, maar hij werd op 10 april 1101  
vermoord door Friezen onder leiding van de bisschop van Utrecht. Hiermee begon de periode 
van Friese vrijheid, waarin de Friezen zichzelf min of meer zelfstandig bestuurden, ondanks 
aanspraken van Holland en Utrecht op het gebied, dat zij echter niet onder hun gezag konden 
krijgen. 

 
 

Zegel van de Upstalboom 
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De periode 1200-1500 staat in de Friese geschiedenis vooral bekend als de periode van de 
Friese Vrijheid. In latere tijden zal die vrijheid iets mythisch krijgen, de vrijheid was de Friezen 
geschonken door Karel de Grote uit dankbaarheid voor hun inzet voor de strijd van Karel in 
Rome. Dit zogenaamde Karelsprivilege wordt overigens al in deze tijd genoemd in een van de 
oudste Friese rechtsteksten: het Hunsingoër Landrecht. Kern van de Friese Vrijheid is het 
ontbreken van een landsheer. Voor hun bestuur en rechtspraak zijn de Friezen op zichzelf 
aangewezen. Er zijn wel 'Heren' die aanspraak maken op de Friese landen, maar geen van hen 
slaagt er in die aanspraken te verzilveren. Het gevolg is dat Fryslân nauwelijks een centraal 
bestuur kent. Bestuur, en dat omvat in deze periode ook rechtspraak vindt plaats op lokaal 
niveau, waar de vrije boeren bij toerbeurt als redger optreden. Er is wel enig streven om 
gezamenlijk, met alle zeven Friese Zeelanden, tot een vorm van centraal bestuur te komen bij 
de Upstalboom, maar enig blijvend resultaat levert dat niet op. 

Fryslân blijft een landstreek waar slechts op lokaal niveau bestuurd wordt, wat aan lokale 
hoofdelingen de kans biedt om hun lokale macht steeds verder uit te breiden. Naast de 
hoofdelingen zijn het met name de kloosters die de Friese maatschappij in deze periode 
domineren. De Friese steden, althans de steden in het huidige Fryslân, hebben niet de macht 
om een dominante rol te spelen. Slechts Groningen en in mindere mate Emden, spelen een 
rol van betekenis. De overgang tussen Hoge Middeleeuwen en Late Middeleeuwen is in Fryslân 
een periode waarin een groot aantal kloosters wordt gesticht. Zowel in het huidige Fryslân als 
in de Ommelanden groeien kloosters als Klaarkamp en Aduard uit tot de grootste 
landbezitters. In Mariëngaarde en Wittewierum worden in de 13e eeuw kronieken geschreven 
die onze belangrijkste bronnen zijn voor de geschiedenis van deze periode. De abten van de 
belangrijkste kloosters spelen niet alleen een rol in hun klooster, maar zijn ook politiek 
belangrijke figuren in het Fryslân van de Friese vrijheid. In meerdere verdragen zijn het de 
abten van Klaarkamp (bij Rinsumageest), Aduard of Gerkesklooster die genoemd worden als 
arbiter, als schepper van het zijlvest of als partij bij een verdrag. Meerdere kloosters hebben 
eigen schepen waarmee handel wordt gedreven op steden als Hamburg en Brugge. Eilanden 
zoals Schiermonnikoog, Marken en Bosch zijn eigendom van de belangrijkste kloosters. 

Uit meerdere bronnen blijkt een grote geestdrift in Fryslân voor deelname aan een kruistocht. 
In de kroniek van Bloemhof wordt beschreven hoe Olivier van Keulen door de Friese landen 
trok en velen wist warm te krijgen voor een reis naar het heilige land. De kroniek bevat ook 
een anoniem verslag van een deel van de Vijfde Kruistocht. In de nacht van 13 op 14 december 
1287 werd Fryslân getroffen door een springvloed: de St. Luciavloed. In de volksmond wordt 
dit de "grutte stoarm" genoemd. Het geweld van de zee sloeg een bres in de Friese kust; de 
Zuiderzee scheidde sindsdien West-Friesland van Fryslân, en de Waddeneilanden ontstonden. 
Een jaar later, in 1288 slaagde graaf Floris V van Holland er uiteindelijk in om West-Friesland 
te onderwerpen. De Hollandse graven maakten echter ook aanspraak op Fryslân ten oosten 
van het Vlie. Ook de bisschop van Utrecht claimde Fryslân. Uiteindelijk kwamen beiden 
overeen dat zij Fryslân gezamenlijk zouden besturen. De praktijk bleek echter weerbarstig. 
Behalve in Stavoren, dat vooral op Holland was gericht, slaagden geen van beiden er in een 
daadwerkelijke machtsbasis in Fryslân te creëren. 

Op 26 september 1345 sneuvelde de Hollandse graaf Willem 1V in de slag bij Warns tegen de 
Friezen. De Hoekse en Kabeljauwse twisten beletten de Hollandse graven een tijdlang in 
Fryslân orde op zaken te stellen. De veertiende en vijftiende eeuw werd niet alleen gekenmerkt 
door de strijd tegen buitenlandse heersers, ook intern werd er flink strijd geleverd. Twee grote 
conflicten zijn hierin te onderscheiden, de Grote Friese Oorlog (1413-1422) waarin nogal wat 
slachtoffers vielen en veel partijen bij betrokken waren en op kleinere schaal de Donia-oorlog 
(1458-1464). Bijna twee eeuwen vochten de Schieringers en Vetkopers een onderlinge strijd 
uit waarbij moeilijk valt aan te geven wat het verschil tussen beide partijen was. Lang stonden 
de Schieringers bekend als de partij die streden tegen vreemde invloeden, maar als de 
strategische situatie daar om vroeg zochten ook zij steun buiten Fryslân. Met name Albrecht 
van Beieren (1336-1404) trachtte gebruik te maken van de onderlinge tweespalt. Meerdere 
hoofdelingen droegen hun heerlijkheid over aan Albrecht om deze vervolgens in leen van hem 
terug te krijgen. Daarbij was de omvang en de inhoud van de heerlijkheid overigens vaker 
meer wens dan werkelijkheid. De tegenstand van met name Oost-Friese krachten en de stad 
Groningen zorgden ervoor dat ook Albrecht uiteindelijk bakzeil moest halen. Fryslân was in 
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de late middeleeuwen een relatief dichtbevolkt gebied. In deze periode werden steeds nieuwe 
parochies gesticht, wat zich heden ten dage nog laat terugzien in de grote rijkdom aan 
middeleeuwse kerken in Fryslân en Groningen. Ondanks die relatieve bevolkingsdichtheid 
bleef Fryslân meer een streek van dorpen dan van steden. 

Stavoren (in het Fries soms ook Staveren genoemd) is rond het jaar 900 ontstaan langs een 
waterloop. In de 11e eeuw verkreeg Stavoren van de Brunonen stadsrechten, die in 1118 door 
keizer Hendrik V bevestigd werden. Het was een belangrijke handelsstad. De grootschippers 
en kooplieden onderhielden belangrijke handelsrelaties met de landen rond de Oostzee. 
In 1385 werd Stavoren lid van de Hanze. 

 

Willem IV sneuvelt bij Stavoren yn 1345 

De schippers uit Stavoren genoten bij passage van de Sont een oud voorrecht; bij de tolheffing 
werd hen voorrang verleend wat een flinke tijdwinst opleverde. Bij de Oostzeehandel speelde 
de Amsterdamse haven een belangrijke rol. Holland was met een snel groeiende bevolking 
voor de voedselvoorziening aangewezen op graanimporten uit de Oostzeelanden. De schippers 
uit Fryslân waren voor Holland om die reden van levensbelang. Bij oorlogen tussen Holland 



79 

 

en Fryslân koos Stavoren dan ook dikwijls partij voor Holland. Echter niet bij de slag bij Warns 
dat ook wel aangeduid wordt als de slag bij Stavoren. 

In het huidige Fryslân was Stavoren van oudsher een stad. In Westergo leek met name 
Franeker geschikt voor een stedelijke functie. In Oostergo lagen slechts twee steden, 
Leeuwarden en Dokkum. Ten oosten van de Lauwers waren oorspronkelijk Winsum en 
Garrelsweer de plaatsen die markt en muntrecht hadden; de positie van Garrelsweer werd 
later overgenomen door Appingedam. De belangrijkste stad voor de Ommelanden was echter 
Groningen, van origine een Drents dorp, dat echter vooral gericht was op Fryslân. In Oost-
Friesland was Emden de dominante stad. Geen van de elf steden in het huidige Fryslân 
slaagde erin om een bovenlokale rol te spelen. Binnen hun eigen muren waren de meeste 
steden soeverein, maar verder reikte hun macht niet. In de Ommelanden slaagde Groningen 
er wel in om de dominante factor te worden; ook een groot deel van het huidige Fryslân 
verbond zich met die stad. Maar net als de graaf van De Friese Vrijheid was in de loop van de 
15e  eeuw meer idee dan realiteit geworden. In de Ommelanden had de stad Groningen min 
of meer de positie van landsheer bereikt. In 1464 werd Ulrich Cirksena de eerste graaf van 
Oost-Friesland. 

 

In 1498 benoemde keizer Maximiliaan hertog Albrecht van Saksen tot gubernator van heel 
Fryslân. Hij kreeg echter alleen het gedeelte ten westen van de Lauwers onder controle. 
Hiermee was de opsplitsing van het oude Fryslân een feit, en kwam de Friese Vrijheid ten 
einde. Na de dood van Albrecht in 1500 werd zijn zoon Joris met de Baard gubernator van 
Fryslân, tot 1505 samen met Hendrik de Vrome, daarna alleen. Joris probeerde in 1514 
Groningen en De Ommelanden te veroveren, maar die hadden een verbond gesloten met Oost-
Friesland en Gelre en dreven Joris terug naar Leeuwarden. Door geldgebrek verkocht hij 
tenslotte op 19 mei 1515 zijn rechten op Fryslân aan keizer Karel V, die Floris van Egmont 
aanstelde als de eerste stadhouder van Fryslân. 

Als na 1500 over (de geschiedenis van) Fryslân wordt gesproken geldt dat in steeds 
toenemende mate enkel nog de geschiedenis van de huidige provincie Fryslân wordt bedoeld. 
Het mislukken van de plannen van Albrecht om in heel Fryslân een tweede vorstendom voor 
zijn jongere zoon te stichten leidde tot een duidelijke scheiding tussen Fryslân en de 
Ommelanden, die uiteindelijk zeer tegen de zin van de Ommelander hoofdelingen een 
provincie met de stad Groningen zouden gaan vormen. In Groningen zouden nog wel lang 
banden met Oost-Friesland blijven bestaan, maar politiek was ook de Eems een definitieve 
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scheidslijn geworden. De nieuwe tijd begon voor Fryslân met de laatste Fries-Hollandse oorlog 
(1515-1524). Het platteland had veel te lijden van de strijdende partijen en van profiterende 
roversbenden. De Zuiderzee werd onveilig gemaakt door de beroemde Friese zeerover Grutte 
Pier (Grote Pier). Aan het einde van de oorlog, in 1524, kwam Fryslân onder het gezag van 
keizer Karel V, die de eerste stadhouders aanstelde en de heerlijkheid Fryslân oprichtte, die 
toegevoegd werd aan de Habsburgse Nederlanden. 

 

Stavoren 

Een braguette (ook codpiece, schaambuidel, schaamkap, kulzak of kullezak) is een kap, zak 
of buidel die de schaamstreek van de man bedekt, en waarmee men zonder schaamte de 
aandacht op het mannelijk geslachtsdeel vestigt om de viriliteit te benadrukken. Het kan 
gezien worden als erotisch kapitaal. Tot in de 14e eeuw droegen mannen lange, losse kousen, 
ook hozen genoemd, die met veters waren bevestigd aan de onderbroek. Daaroverheen viel 
een overkleed of jak. Aan het begin van de 15e eeuw werd dit jak bij modieuze lieden steeds 
korter en dreigde de kous-onderbroek-verbinding zichtbaar te worden. Ter camouflage werd 
daarom van dezelfde stof als de hozen een driehoekig lapje gedragen, ook lats of latse 
genoemd. In de 16e eeuw groeide dit lapje uit tot de braguette. De braguette komt op veel 
afbeeldingen uit die tijd voor. Bekende dragers waren bijvoorbeeld Hendrik V111 van 
Engeland, keizer Karel V en Grote Pier. Maar ook bij de gewone man uit de 16e eeuw was de 
braguette een modieus onderdeel van de kledij, zoals op verschillende schilderijen van 
bijvoorbeeld Pieter Bruegel de Oude wordt uitgebeeld. 

De Fries-Hollandse oorlogen waren meerdere korte oorlogen (veldslagen en tochten) in de 
middeleeuwen van Holland tegen Friesland en West-Friesland. Van graaf Floris V van Holland 
is het bekend dat hij ook verschillende tochten voerde tegen de Westfriezen. In 1272 begint 
zijn eerste maar deze mislukt. Hij onderneemt opnieuw een tocht tegen de Westfriezen in 1282 
waarbij hij schade aanricht en kleine gebieden verovert. Hij onderwerpt geheel West-Friesland 
na de Sint-Luciavloed, de grote overstromingsramp, die West-Friesland in 1287-1288 
grotendeels verwoestte. Daarmee kwam een einde aan het volledig zelfstandige West-
Friesland. Floris V liet zich ook al heer van Friesland noemen. Na de dood van Floris V in 1296 
kwam een groot deel van West-Friesland echter weer in opstand en was het vooral in 
Westflinge onrustig. Op 27 maart 1297 bij de veldslag bij Vroonen (ongeveer het tegenwoordige 
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Sint Pancras) versloeg het leger van Holland en Zeeland de Westfriezen; het dorp werd 
verwoest bij de slag. 

De Nederlanden behoren grotendeels aan de graaf van Holland, de graaf van Gelre en de 
bisschop van Utrecht. Keizer Lodewijk IV de Beier bevestigde in 1314 dat Friesland bij graaf 
Willem III van Holland hoorde. Alleen de Friezen zelf dachten net als bij Floris V, heer van 
Friesland, daar anders over. Willem IV van Holland ging samen met zijn oom, hertog Jan van 
Beaumont, op 26 september 1345 naar Friesland, en wel naar Stavoren om daar bij het Sint-
Odulphusklooster een sterke vesting te maken. Geharnast, maar zonder paarden, trokken ze 
brandschattend op. De plaatselijke bevolking had echter een hinderlaag voorbereid en in het 
moerassige landschap werden de Hollanders verpletterend verslagen. Ook graaf Willem verloor 
hier zijn leven. Deze slag staat bekend als de slag bij Warns. In 1396 landt Graaf Albrecht van 
Holland bij Kuinre en verslaat de Friezen bij Schoterzijl. In 1398 is de tweede tocht van 
Albrecht van Holland, resulterend in de Vrede van Bolsward (1401). Geheel Friesland werd 
onderworpen aan het grafelijk gezag. In 1413 werpt de stad Stavoren als laatste het grafelijke 
gezag af en Friesland is weer volledig onafhankelijk, waarop in binnenslands het onderlinge 
uitvechten van vetes en roverijen (Schieringers en Vetkopers) weer als vanouds begint. 

Tussen 1515-1524 vond er nog een flinke oorlog plaats tussen Holland en Friesland. Deze 
was onderdeel van de zogenaamde Gelderse Oorlogen. De Friese boeren probeerden voor de 
laatste keer in de geschiedenis een onafhankelijk Friesland te behouden. Vooral bekend uit 
deze Fries-Hollandse oorlog is Grote Pier (eigenlijke naam Pier Gerlofs Donia). Hij was een 
boer uit Kimswerd en piraat die zich allerlei titels toebedeelde: koning van Friesland, hertog 
van Sneek, graaf van Sloten, vrijheer van Hindeloopen, kapitein-generaal van de Zuiderzee, 
verwoester der Denen, wreker van Bremen, aanhouder van Hamburg en kruis van de 
Hollanders. Hij had een enorme haat tegen alles wat Hollands was. 

Donia wordt ook als bedenker van het schibbolet: Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze 
kin, is gjin oprjochte Fries gezien. Hij zou dat hebben gebruikt om na te gaan of de opvarenden 
van schepen op de Zuiderzee wel Fries waren. Was dat niet het geval, dan zouden ze 
onverbiddelijk gekielhaald zijn, en werd hun schip geplunderd. Hij bleek het vooral op 
Medemblik te hebben voorzien, omdat de Medemblikers verschrikkelijk te keer waren gegaan 
toen Hollandse troepen van keizer Karel V zijn geboorteplaats hadden verwoest. Op 24 juni 
1517, Johannes de Doperdag, voerde Grote Pier met zijn bende "De Zwarte Hoop", een 
ongeregelde troep van 4000 Gelderse en Friese soldaten, naar West-Friesland, voorbij 
Enkhuizen, om in de buurt van Wervershoof aan land te gaan. In een mum van tijd werd 
Medemblik overrompeld. Velen werden bij deze overval gedood en enkele gevangenen werden 
later tegen een hoge losprijs vrijgelaten. Een gedeelte van de inwoners van de stad vluchtte 
naar het kasteel, waar zij een veilig onderkomen vonden. De slotvoogd Joost van Buren wist 
de overvallers buiten de poort en de muren van het kasteel te houden. Omdat het ze niet lukte 
om het kasteel in te nemen, begon de bende de stad te plunderen, waarna zij de stad in brand 
staken. Omdat de meeste huizen van hout waren, brandde de stad als een fakkel. Kerk, 
kloosters en raadhuis gingen hierbij verloren, inclusief het stadsarchief: Bekend uit die tijd 
was nog deze zin: 

...geheelyck ende al verbrant ende gedestrueert, alsoe dat aldaer die glasen en veynsteren, 
kelcken noch ornamenten en zijn gebleven ende de clocken gesmolten en bedorven.. 

Nadat het niet lukte om het slot in te nemen trokken Grote Pier en zijn bende al plunderend 
verder in de richting van Alkmaar, alwaar de burchten Nieuwburg en Middelburg het moesten 
ontgelden. In 1520 overleed Pier en nam zijn neef Wijerd Jelckama het stokje van hem over. 
Jelckama was minder succesvol dan zijn befaamde oom, en hoewel hij enkele kleine 
overwinningen op zijn naam heeft staan werd het rebellenlegertje uiteindelijk definitief 
verslagen in 1523. Nog in datzelfde jaar werden Jelckama en de overgebleven opstandelingen 
te Leeuwarden onthoofd. Volgens de sage droegen Donia en zijn mannen de buit van de 
geplunderde schepen af aan hertog Karel van Gelre, die steun in de strijd tegen de Hollanders 
had toegezegd. Toen bleek dat Karel van Gelre in 1517 zelf een machtspositie in Friesland 
probeerde te verwerven, was Donia zo teleurgesteld, dat hij zich uit de strijd terugtrok. Zijn 
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laatste jaren bracht hij door in Sneek, waar hij in 1520 in zijn bed overleed. Zijn opvolger 
Jelckama werd in 1523 op de Grote Markt van Leeuwarden onthoofd. Hierna was de oorlog 
zo goed als gestreden. Het eind van de oorlog (boerenopstand) kwam in 1524 toen de laatste 
rebellen zich overgaven. De Friezen erkenden keizer Karel V als landsheer. Friesland zou niet 
meer onafhankelijk worden; de komende eeuwen zou het de heerlijkheid Friesland heten. 

Pier Gerlofs Donia, Grote Pier (Fries: Grutte Pier, in de spelling voor 1980 Greate Pier), 
(Kimswerd, ca. 1480 - Sneek, 28 oktober 1520) was een Friese krijgsheer, vrijheidsstrijder en 
volksheld. Pier geniet de reputatie van een legendarische krijger en een belangrijke historische 
figuur in de geschiedenis van Fryslân en wordt daarom ook vermeld in de canon van Fryslân. 
In diverse bronnen worden hem een reusachtige gestalte en een bovenmenselijke kracht 
toegeschreven. Pier en zijn neef Wijerd Jelckama waren de aanvoerders van het rebellenleger 
de Arumer Zwarte Hoop (Gelderse Friezen) bij de Tweede Belegering van Medemblik in 1517. 
Pier Gerlofs Donia werd rond 1480 geboren, zijn exacte geboortedatum is onbekend. Zijn vader 
was een telg uit een boerengeslacht en zijn moeder was van landadel. In 1498 werd Albercht 
van Saksen gouverneur van Fryslân en een paar jaar later probeerden de graven van Holland 
rechten op Fryslân te laten gelden. Ze vielen Fryslân diverse malen aan, wat onder andere in 
de bezetting van Stavoren resulteerde. 
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Illustratie in een boek uit 1622 van hoe Grote Pier eruit kan hebben gezien. Pier draagt hier 
echter een 17e-eeuws, in plaats van een 16e-eeuws kostuum. Let op de kullezak, die de 
mannelijkheid symboliseert. (Leeuwarden, Fries Museum) 

Pier Gerlofs Donia werd rond 1480 geboren, zijn exacte geboortedatum is onbekend. Zijn vader 
was een telg uit een boerengeslacht en zijn moeder was van landadel. In 1498 werd Albrecht 
III van Saksen gouverneur van Fryslân en een paar jaar later probeerden de graven van 
Holland rechten op Fryslân te laten gelden. Ze vielen Fryslân diverse malen aan, wat onder 
andere in de bezetting van Stavoren resulteerde. Pier was aanvankelijk boer te Kimswerd. Hij 
was getrouwd en had een zoon Gerlof en een dochter Wobbel. In 1515 werd de boerderij van 
Donia door een groep Saksische huurlingen geplunderd en in brand gestoken. Tevens werd 
de vrouw van Pier hierbij gedood, evenals vele dorpsgenoten en andere familieleden. Na de 
dood van Piers vrouw kreeg zijn moeder de voogdij over zijn kinderen. Pier was zijn gehele 
bezit verloren en begon te roepen om een strijd tegen de bezetters. Hij richtte te Arum een 
leger op genaamd de Arumer Zwarte Hoop (een verwijzing naar de naam ‘De Zwarte Hoop’, 
een berucht huurleger uit deze periode). Deze troepenmacht bestond voornamelijk uit arme 
boeren, verarmde edelen, struikrovers en bandieten. Later zouden vele Gelderse huurlingen 
zich bij hen voegen met als gevolg dat ze tevens de bijnaam “Gelderse Friezen” kregen 
toebedeeld van hun vijanden, hetgeen zij als een geuzennaam gingen gebruiken. Hun 
opdrachtgever was de Hertog van Gelre. Onder de leiding van Grote Pier opereerde de Arumer 
Zwarte Hoop tevens als een kapervloot op de Zuiderzee waar zij Hollandse schepen en steden 
plunderden. In de grootste zeeslag uit zijn loopbaan wist Pier 28 Hollandse schepen te 
veroveren. De 500 bemanningsleden die levend in handen van de Friezen vielen werden zonder 
pardon overboord geworpen. De Hollanders gaven Pier de bijnaam “Kruis der Hollanders”, een 
naam die hijzelf maar al te graag gebruikte. Pier was een veel besproken figuur en zelfs 
Erasmus heeft over hem geschreven, zij het in negatieve bewoordingen. De 19e-eeuwse 
historicus Conrad Busken Huet schreef het volgende over Grutte Pier: “Hij was een boom van 
een kerel, donker van gelaat, breedgeschouderd, met een lange zwarte baard, van nature een 
ruw humorist, door de omstandigheden in een grote wreedaard herschapen. Uit persoonlijke 
wraak over bloedig onrecht, wat hem is aangedaan (in 1514) met het doden van 
bloedverwanten en de vernietiging van zijn eigendom, werd hij een vrijheidsstrijder”. 

Deze beschrijving stamt uit de geschriften van de mysterieuze biograaf van Donia, Petrus 
Thaborita. Het opvallende uiterlijk van Pier trok vaak de aandacht van zijn tijdgenoten. Zijn 
donkere gelaat en woeste uitstraling in combinatie met zijn “angstaanjagende donkere ogen, 
als kolen zo groot”, joeg hen grote schrik aan, zowel op het slagveld als daarbuiten. Met name 
wanneer Pier boos was was hij naar verluidt erg angstaanjagend. 

Grutte Pier heeft tijdens de strijd een sjibbolet bedacht die alleen Friezen konden weten of 
zeggen, zodat hij wist wie hij moest “doden” in de strijd. Het zinnetje ging als volgt: “Bûter, 
brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries”. 

In 1515 werd de boerderij van Donia door een groep Saksische huurlingen geplunderd en in 
brand gestoken. Tevens werd de vrouw van Pier hierbij gedood, evenals vele dorpsgenoten en 
andere familieleden. Na de dood van Piers vrouw kreeg zijn moeder de voogdij over zijn 
kinderen. Pier was zijn gehele bezit verloren en begon te roepen om een strijd tegen de 
bezetters. Hij richtte te Arum een leger op genaamd de Arumer Zwarte Hoop (een verwijzing 
naar de naam 'De Zwarte Hoop', een berucht huurleger uit deze periode). Deze troepenmacht 
bestond voornamelijk uit arme boeren, verarmde edelen, struikrovers en bandieten. Later 
zouden vele Gelderse huurlingen zich bij hen voegen met als gevolg dat ze tevens de bijnaam 
"Gelderse Friezen" kregen toebedeeld van hun vijanden, hetgeen zij als een geuzennaam 
gingen gebruiken. Hun opdrachtgever was de Hertog van Gelre. Onder de leiding van Grote 
Pier opereerde de Arumer Zwarte Hoop tevens als een kapervloot op de Zuiderzee waar zij 
Hollandse schepen en steden plunderden. Vermoedelijk is hij de oom van Wijers Jelckama, 
die hem opvolgde als leider van de Arumer Zwarte Hoop na Piers dood in 1520 en vermoedelijk 
al eerder. In de grootste zeeslag uit zijn loopbaan wist Pier 28 Hollandse schepen te veroveren. 
De 500 bemanningsleden die levend in handen van de Friezen vielen, werden zonder pardon 
overboord geworpen. De Hollanders gaven Pier de bijnaam "Kruis der Hollanders", een naam 
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die hijzelf maar al te graag gebruikte Pier was een veel besproken figuur en zelfs Erasmus 
heeft over hem geschreven, zij het in negatieve bewoordingen. Volgens verhalen die door 
Kimswerd gaan zou Pier zijn begraven onder de troon van de kerk. Dit is echter nooit bewezen. 

De 19e-eeuwse historicus Conrad Busken Huet schreef het volgende over Grutte Pier: 

 Hij was een boom van een kerel, donker van gelaat, breedgeschouderd, met een 
lange zwarte baard, van nature een ruw humorist, door de omstandigheden in een 
grote wreedaard herschapen. Uit persoonlijke wraak over bloedig onrecht, wat hem 
is aangedaan (in 1514) met het doden van bloedverwanten en de vernietiging van 
zijn eigendom, werd hij een vrijheidsstrijder.  

Deze beschrijving stamt uit de geschriften van de mysterieuze biograaf van Donia, Petrus 
Thaborita. Het opvallende uiterlijk van Pier trok vaak de aandacht van zijn tijdgenoten. Zijn 
donkere gelaat en woeste uitstraling in combinatie met zijn "angstaanjagende donkere ogen, 
als kolen zo groot", joeg hen grote schrik aan, zowel op het slagveld als daarbuiten. Met name 
wanneer Pier boos was, was hij naar verluidt erg angstaanjagend.  

Aan het eind van 15e en het begin van de 16e eeuw probeerden de Bourgondiërs (onder andere 
Karel de Stoute) en hun opvolgers de Habsburgers (keizer Maximiliaan 1 en zijn opvolger/zoon 
keizer Karel V) hun (erf)grondgebied in de Nederlanden uit te breiden. Zij hadden in de 
noordelijke Nederlanden reeds Brabant, Holland en Zeeland onder controle, maar trachtten 
ook de rest van dit gebied te veroveren. Dat leverde allereerst strijd op om de bezetting van de 
bisschopszetel van Utrecht, die ook ging over het wereldlijk gezag over het Sticht (Utrecht) en 
het Oversticht (Overijssel, Drenthe en Groningen). Daarna volgde de strijd om de inlijving van 
Gelre (Gelderland) en het min of meer “vrije” Friesland. Om de handel van de Friezen en de 
rijke Hanzesteden aan de IJssel (Gelre en Oversticht) te dwarsbomen werden aan de Hollandse 
en Zeeuwse koopvaarders door het in Brussel gevestigde Bourgondische en vanaf 1500 
Habsburgse bestuur kaperbrieven uitgegeven. Te land werden van 1502 tot 1543 in de over 
drie periodes gespreide Gelderse oorlogen uitgevochten tussen enerzijds de Habsburgers en 
anderzijds de Geldersen (onder aanvoering van o.a. Maarten van Rossum) en de Friezen. Gelre 
sloot daarbij een alliantie met de Franse koning, die in die tijd ook in oorlog was met de hem 
omringende (Spanje/Italië/Duitsland/Bourgondië met de (nu Belgische) Nederlanden) 
Habsburgse macht. 

Volgens de overlevering had Grutte Pier tijdens de strijd een sjibbolet bedacht dat alleen 
Friezen (Frysken) konden weten/zeggen, zodat hij wist wie hij moest 'doden' in de strijd. Het 
zinnetje ging als volgt: 

Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin, is gin oprjochte Fries.  Vertaling: Boter, 
roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen oprechte/echte Fries. 

Hij zou dat hebben gebruikt om na te gaan of de opvarenden van schepen op de Zuiderzee wel 
Fries waren. Was dat niet het geval, dan zouden ze onverbiddelijk door Pier met zijn enorme 
zwaard onthoofd zijn en werd hun schip geplunderd. Volgens zijn Hollandse tegenstanders 
had hij tevens de gewoonte opgevat Hollandse opvarenden overboord te gooien. Een sjibbolet 
(ook wel gespeld als schibbolet) is een uitspraak die eenduidig aangeeft of de spreker al dan 
niet tot een bepaalde groep behoort. Vaak bevat een sjibbolet klanken of klankreeksen die 
dusdanig specifiek voor een bepaalde taal zijn, dat een niet-moedertaalspreker niet in staat is 
ze correct te realiseren. Veel van de bekende sjibbolets maken deel uit van mythische 
vertellingen en het is niet altijd te achterhalen in hoeverre ze ooit werkelijk zijn gebruikt. Het 
woord "sjibbolet" komt uit het Hebreeuws. Het wordt gebruikt in Richteren 12:4-6. De mensen 
uit Gilead gebruikten het om de Efraïmieten die over de Jordaan wilden vluchten te 
ontmaskeren:  



85 

 

Omtrent zijn figuur is in ruim vijf eeuwen een uitgebreid arsenaal sagen ontstaan en het is 
moeilijk te zeggen wat hiervan op waarheid berust en wat niet. "Grote Pier" is bij uitstek ook 
een voorbeeld van hoe geschiedschrijving of volksoverlevering vanuit één kant een nuchtere 
(wetenschappelijke) historische kijk kunnen vertroebelen. In de in Nederland sterk 
overheersende “Hollandistische” beeldvorming van de geschiedenis wordt hij over het 
algemeen neergezet als een losbandige plunderaar en woesteling (een beeld dat bijvoorbeeld 
ook nadrukkelijk uit de beroemde televisieserie "Floris" uit 1969-1970 naar voren komt). Van 
Friese kant wordt hij meer als een echte krijgsheer en held beschreven. Vanuit een meer 
nuchter algemeen Nederlands standpunt kan hij in ieder geval gezien worden als iemand die 
op een vroeg moment in de 16e eeuw zich (al) verzette tegen (de vestiging van) het Habsburgse 
gezag, zoals zo'n 50 jaar later de Hollandse en Zeeuwse geuzen ook op een zelfde wijze zouden 
doen. Aan Pier wordt een reusachtige gestalte en een bovenmenselijke kracht toegeschreven 
(zie de anekdote aan het einde van dit artikel). Hij zou munten tussen duim en wijsvinger 
hebben kunnen buigen. Ook kon hij een paard van ongeveer 1000 pond (500 kg) op de 
schouders nemen. Bronnen schrijven hem veelal een lengte van zeven voet (2 meter 15) toe. 
Volgens de sage droegen Grutte Pier en zijn mannen de buit van de geplunderde schepen af 
aan hertog Karel van Gelre, die steun in de strijd tegen de Hollanders had toegezegd. Toen 
bleek dat Karel in 1517 zelf een machtspositie in Fryslân probeerde te verwerven, was Pier zo 
teleurgesteld dat hij zich in 1518 uit de strijd terugtrok. Zijn laatste jaren bracht hij door in 
Sneek, waar hij op 28 oktober 1520 in zijn bed overleed. Hij werd in Sneek in de Grote Kerk 
begraven. Door Petrus Thaborita, een stads- en tijdgenoot van "Pyer" is een necrologie 
geschreven, waarbij de dood van Pier door hemzelf voorspeld zou zijn. De graaf van 
Nychlenborch, zijn oude vijand, zou hem vlak voor zijn dood gevraagd hebben waar hij heen 
wilde. Pier zei toen: "Nae Myn Heer ta" - "naar mijn heer toe". 

 

De dapperheid van Grote Pier, anno 1516, 19e-eeuws schilderij dat de strijd van Grote Pier 
verheerlijkt (Johannes Hinderikus Egenberger, olie op doek, Stadhuis Sneek) 

De Grote Pier was een heel sterke kerel. Op een dag was hij aan het ploegen, het was een oude 
ploeg met houten balken. Er kwamen vijf sterke mannen naar hem toe om met hem te vechten, 
omdat ze van hem hadden gehoord en wilden weten of hij echt wel zo sterk was. Dus vroegen 
ze aan de boer die aan het ploegen was, of hij wist waar Grote Pier woonde. De boer maakte 
het paard dat de ploeg trok los, pakte de ploeg bij het handvat, tilde deze op en wees er mee 
naar een boerderij. "Daar woont hij ...", zei hij. Daarna wees hij op zichzelf en zei: "... en hier 
staat hij". De vijf sterke mannen waren zo verbaasd, dat Pier de ploegstok pakte en hen tegen 
de grond sloeg. Tegen iedere man zei hij: "Val" en daarom heet deze plek nog steeds: Fivefal 
(vijfval). 
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Een Friese versie van het DOC Volksverhaal (Meertens Instituut) luidt: 

Greate Pier wie in hiele sterke keardel. Op in kear wied er us oan 't ploeijen. Hy hie 't hynder 
foar de ploege spand. 't Wie noch in âlderwetske ploege mei in houten balke. Doe kom der in 
fremde man op him ta en dy frege: "Wite jo hwer't greate Pier wennet?" Doe sloech Pier it hynder 
foar de ploege wei. En hy naem de ploege yn 'e rjochterhân en tilde him in ein fan 'e groun en 
doe wiisde er mei de ploege op in hûs. En hy sei: "Sjoch, dêr wennet er." Mei de oare fûst sloech 
er himsels op it boarst en sei: "En hjir stiet er." 

Een vergelijkbaar verhaal wordt in Groningen verteld van Dubbele Arend van Meden en in de 
Achterhoek van 'Starke Nicoloas'. 

Al was Grote Pier van oorsprong een landman, zijn hart ging steeds meer uit naar de zee. 
Maar op een dag zei een waarzegster hem dat de zee zijn dood zou worden. Met pijn in zijn 
hart stopte Pier met zijn strijd op de Zuiderzee, en ging in Sneek wonen. Maar hij kon niet 
aarden in de stad; hij werd langzaam verteerd door zijn verlangen naar de zee, en drie jaar 
later stierf hij. De zee was toch zijn dood geworden. Ook zou Grutte Pier veldslagen domineren 
met zijn reusachtige zwaard. Dit stalen slagzwaard, waar recentelijk een exacte replica van is 
gemaakt, was 2,15 meter lang en woog 6,6 kilo. Volgens de overlevering kon hij met dit zwaard 
de hoofden van meerdere vijanden tegelijkertijd afhakken. De meeste andere strijders waren 
in theorie "slechts" in staat per slag één hoofd te scheiden van de romp. In de praktijk lag deze 
score waarschijnlijk nog lager en moesten minder getalenteerde strijders meerdere 
hakbewegingen maken alvorens het gewenste resultaat was bereikt. De hoge mate van 
efficiëntie die Grutte Pier tijdens veldslagen kon tentoonspreiden, verschafte hem een tactisch 
voordeel ten opzichte van zijn tegenstanders. Na Piers dood nam zijn neef Wijerd Jelckama 
het bevel over zijn troepen over en ook het zwaard van zijn oom kreeg Wijard in zijn bezit. Dit 
vermeende zwaard van Grutte Pier hangt tegenwoordig (anno 2008) in het Fries Museum te 
Leeuwarden. Ook in de ontmoetingsruimte van Pier Stee, het dorpshuis in zijn geboortedorp 
Kimswerd hangt 'het enige echte zwaard van Greate Pier'. Zijn helm wordt bewaard in het 
stadhuis van Sneek. 

In 1528 werd de stadhouder van Fryslân ook verantwoordelijk voor Overijssel. Als gevolg van 
de Eerste slag bij Heiligerlee in Groningen en de Vrede van Grave in 1536 kwamen ook 
Groningen en Drenthe onder het gezag van Karel V. Zijn Friese stadhouder Schenk van 
Toutenburg werd tevens benoemd stadhouder voor deze gebieden. Tenslotte werd het 
Hertogdom Gelre, dat in 1514 nog Groningen en de Ommelanden had bijgestaan, 
onderworpen en als laatste van de Zeventien Provinciën toegevoegd aan de Habsburgse 
Nederlanden. In 1549 volgde de Pragmatieke Sanctie, die de erfopvolging in de Zeventien 
Provinciën regelde. In de tweede helft van de 16e eeuw werd Fryslân geteisterd door 
overstromingen. De toenmalige stadhouder Caspar de Robles nam het herstel van het 
dijkwezen krachtig ter hand. Bij Harlingen werden de dijken flink verhoogd; om de stadhouder 
hiervoor te bedanken richtten de Harlingers een nog steeds aanwezig standbeeld op, genaamd: 
de Stienen Man, dat op de Westerzeedijk ten zuiden van Harlingen de grens markeert tussen 
twee waterschappen. Tijdens de inhuldiging van Filips 11 van Spanje weigerden de afgezanten 
van stadhouder van Fryslân te buigen voor de nieuwe koning en gaven hem te verstaan dat 
"zij alleen voor God bogen." Deze controverse zette de moeizame relatie tussen de Lage Landen 
en Spanje nog verder onder druk. De opstand tegen het Spaanse gezag (Tachtigjarige Oorlog) 
brak spoedig ook in Fryslân uit. 
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Willem Lodewijk 

Onder leiding van Willem van Brinkhorst werden Sneek, Dokkum, Bolsward en Franeker door 
de geuzen bezet. De opstandelingen waren echter niet tegen Caspar de Robles opgewassen, 
zodat het Spaanse gezag snel weer hersteld werd. De Staten-Generaal zetten daarna Caspar 
de Robles gevangen en Fryslân sloot zich aan bij de Pacificatie van Gent. In 1580 werd het 
grootste deel van Fryslân opgenomen in de Unie van Utrecht. Het gewest werd toen aangeduid 
als een "algemene heerlijkheid" ofwel de heerlijkheid Friesland. Vanwege de inwendige 
verdeeldheden werd Fryslân als vijfde in rang, dus na Utrecht, in het verbond opgenomen. De 
Staten van Friesland waren samengesteld uit afgevaardigden van de 11 steden en de 30 
grietenijen. Vanaf 1580 zijn de stadhouders altijd leden van het huis van Nassau geweest. Dit 
feit gebruikten de Oranjes later als basis voor hun claim op het koningschap van de 
Nederlanden. De voormalige gouwen Oostergo, Westergo, Zevenwouden en de elf steden 
vormden samen de kwartieren van Friesland (1579-1795). Op 29 juli 1585 stichtte Willem 
Lodewijk van nassau-Dillenburg in Franeker een universiteit voor (calvinistische) 
predikanten. Er werd voor Franeker gekozen opdat Leeuwarden niet te belangrijk zou worden. 
In 1645 werd de Friese admiraliteit van Dokkum naar Harlingen verplaatst. Als 
oprichtingsdatum van de Friese Admiraliteit wordt over het algemeen 6 maart 1596 gezien. 
Tot 1645 is de Admiraliteit te Dokkum gevestigd geweest, waarna er uitgeweken werd naar 
Harlingen voor betere groeimogelijkheden. Op 26 februari 1782 erkenden de Friese staten als 
allereerste de Verenigde Staten ten overstaan van de latere president John Adams, die toen 
gezant in de Republiek was. In 1795 werd de Republiek der Zeven verenigde Nederlanden, 
waar het gewest Fryslân deel van uitmaakte, opgeheven en werd de Bataafse Republiek 
gesticht. Bij de grondwetsherziening van 1798 vond een herschikking op het grondgebied van 
de republiek plaats, waarbij Fryslân ophield te bestaan als administratieve eenheid. Het 
grootste gedeelte ging met Stad en Lande op in het Departement van de Eems, terwijl 
Zevenwouden aan het Departement van de oude IJssel werd toegevoegd. In 1801 ging de 
Bataafse Republiek over in het Bataafse Gemenebest; als gevolg hiervan werd in 1802 het 
departement Friesland gevormd. In 1806 werd het Bataafs Gemenebest opgeheven en 
vervangen door het koninkrijk Holland, waarvan Lodewijk Napoleon de eerste koning werd. 
Bij een departementale herindeling in 1807 bleef Fryslân als departement bestaan. Na de 
inlijving van het Koninkrijk Holland in 1810 door Napoleon Bonaparte vond in 1811 weer een 
bestuurlijke herindeling plaats. Fryslân kreeg als enig nieuw departement de oude naam 
terug, maar dan wel, als Frans departement, meestal aangeduid in het Frans: Departement 
Frise. 
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Waterpoort, Sneek 

De uil is een nuttige vogel. Voor de boer is hij een bondgenoot in de strijd tegen muizen. Hij 

is dus heel welkom op de boerderij, zo welkom dat hij soms een eigen ingang krijgt in de vorm 

van het uilenbord. Dit is een rechtopstaand bord, boven in een wolfeind of eindschild. Een 

uilenbord (Fries: ûleboerd, Gronings: oelbred, Drents: oelebret) is een driehoekvormig, 

verticaal staand schot dat ontstaat door het driehoekvormige eindschild van een schilddak 

trapeziumvormig af te knotten.  
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Precies op de plek waar de drie zijden van het dak van een boerderij of schuur  samenkomen. 
Dat was altijd een zwakke plek in de constructie van zo’n gebouw. Met behulp van deze driehoek 
werd het uiteinde van de nokbalk tegen wind en regen beschermd. In de loop der jaren is het 
ontwikkeld tot het traditionele uilenbord. De oudste vermelding van een uilenbord is een 
rekening uit 1669 van een timmerman. Hierin werd een 'uille bord beschreven. Vanaf de 16e 
eeuw werd bij het Friese boerenhuis schuren gebouwd werden in plaats van hooibergen. Pas 
toen kon de vorst van het dak worden afgeschermd met een ûleboard.  
 

  

In het midden van een uilenbord zit een gat waardoor een kerk- en steenuil in en uit konden 
vliegen. En de uilen houden de schuren vrij van muizen. Een uilenbord bestaat uit twee gedeelten. 
Een driehoek en daarop versiering. In het midden zie je een bewerk-te balk die 'makelaar wordt 
genoemd. Aan weerszijden bij de uilenborden zie je een knobbelzwaan met een gekromde hals. 

Een uilenbord bestaat uit twee gedeelten. In het midden een versierde balk die een makelaar 
wordt genoemd. Aan weerszijden bij de Friese uilenborden een knobbelzwaan met een 
gekromde hals. Bij de Saksische uilenborden in Twente en de Achterhoek vaak twee 
gestileerde paardenhoofden al of niet naar binnen gewend. 

Er zijn veel verschillende vormen van de makelaar (versierde balk in het midden), welke in zes 
hoofdgroepen zijn te verdelen, die in de verschillende streken voorkwamen: 

• Zuidwesthoek: de makelaar heeft een harpmotief. Een groene harp betekent dat de 
boer eigenaar was van de boerderij; een witte harp betekent dat de boer de boerderij 
pachtte. In het vlieggat is een vogeltje uitgezaagd. 

• Westergo: de makelaar heeft een opengewerkt zonnerad met een klaverblad (teken van 
de drie-eenheid op de top. De zwanen hebben een halslint. 

• Hennaarderadeel: de makelaar heeft als top een tulp (teken van hoop), daaronder een 
zon en halve manen (wassende maan en afnemende maan, teken van vruchtbaarheid). 

• Kleistreek: de makelaar is lang en slank met een tulp (teken van hoop) op de top. In 
de driehoek is een zonnerad te zien. 

• Friese Wouden: de opengewerkte makelaar heeft bovenin de vorm van een glas en 
onderin de vorm van een zandloper. 
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• Midden-Friesland: de makelaar is aan beide zijden versierd met palmtakken (teken 
van vrede). 

Dit driehoekige houten bord diende voor de ventilatie (opening) en om de schuur tegen 

inwateren te beschermen. In het midden was een gat waardoor kerk en steenuilen in en uit 

vliegen. De uilen hielden de schuren vrij van muizen. De oudste archiefvermelding is uit 1669. 

 

 
 

Een uilenbord op een boerderij in Sloten en in Wanswert 
 
 
 
 
 

 

 
 

Uilenbord op een boerderij in Midden-Frieslanden Surhuisterveen 

Op veel websites kun je veel historie en snel informatie over uilenborden opzoeken. Over de 
verschillende vormen van 'de makelaar', oftewel de versierde balk in het midden. Of over de 
zes Friese regiona-le varianten; Zuidwesthoek (6), Westergo (2), Mantsje (3) Kleistreek of 
Bouhoeke (1), Friese Wouden (5) en Midden-Friesland (4). Of eigenlijk 'Palmtuken' op z'n Fries 
oftewel palmtakken. 

Heb je er wel eens bij stil gestaan welke doodsverachting een schilder uit de kast moet halen 
en wat ervoor komt kijken om dit ornament een nieuw kwastje te geven?  In het buitengebied 
van Oldelamer werd een bord opgekanpt. Niks hoogwerkers, gewoon, nou ja gewoon, stond 
daar met behulp van een aantal ladders een goed gehumeurd persoon aan de achterzijde van 
de boerderij een 'Friese Wouden' uilenbord op te knappen. 'Dit is echt geen hobby van mij!' zegt 
Jos Verdonk uit Katlijk. 'Maar uilenborden hebben nogal wat te lijden door het weer en de 
vogels. Dus moeten ze af en toe echt een kwastje.' 'Maar een goede voorbereiding is het halve 
werk!' 'Ik heb wat ladders met touwen tussen de dakplaten door aan de boerderij vast 
gebonden. Dan kun je natuurlijk altijd nog naar beneden donderen, maar dan heb je in ieder 
geval wèl een stevige stellage onder de voeten. En met een driehoekig ladderbankje krijg je geen 
kramp’. 
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Oldelamer ligt in het zuiden van Friesland. Dus hoort hier een bord van het type 'Friese 
Wouden'. In de zogenaamde 'makelaar' van het bord, zeg maar de steel op de driehoek, zitten 
twee open gedeeltes. De bovenste opening noemt men het glas. Dit glas heeft een symbolische 
betekenis.  Een oud gebruik was, bijvoorbeeld tijdens visites, dat het kopje op z'n kop op het 
schoteltje werd gezet. Dit gebruik kwam ook voor in het café. Als je niets meer wilde drinken, 
plaatste je het glas omgekeerd op tafel. Dan kwam de waard om af te rekenen. De boer die dit 
teken dus in zijn makelaar voerde, wilde daarmee te kennen geven dat hij had afgerekend. Hij 
had deze boerderij afbetaald en was eigenaar van deze 'zathe en lande'. 

 

Of dat prettige gegeven ook voor de huidige bewoner geldt, valt ernstig te betwijfelen . Overigens 
de tweede opening in de 'makelaar' onder het gat dat het omgekeerd glas voorstelt, symboliseert 
een zandloper. Het is het symbool van de tijd, waarmee men de tijdelijkheid van het leven en 
dingen tot uitdrukking wil brengen. Het leven met een steeds doorgaande opvolging van al het 
leven door weer nieuw jong leven. De knobbelzwanen verschijnen pas in de 19e eeuw op de 
uilenborden. Daarvoor zag je de zogenaamde 'odalslingers' aan beide zijden van de 'makelaar'. 
Dat zijn slingers met Germaanse tekens daarin verwerkt. Er is veel geschreven over de zwaan 
als vrucht-baarheidssymbool en als symbool van de 'eigenerfdheid' van de Friese boeren. 

Blijft natuurlijk de vraag waarom dit fraaie 'oelebwoit' (fonetisch) geen gat heeft om de uilen er 
door te laten. Hank Dussen vertelt: 'Kijk toen we hier kwamen wonen, was het gat nog open 
en zat er een echte kerkuil in het nest. Inderdaad, dat is  heel toepasselijk aan de Kerkeweg. 
Dat nest was een kist, die afgegaasd vlak achter het gat in de nok van de schuur hing. 
De witte plek op de grond van de uilenpoep was niet zo erg. Maar toen de jonkies tijdens een 
grote warmte op de vlucht voor de hitte, de kist uit wilden, vielen ze door het gaas te pletter 
op het beton. Toen was de lol er voor mij een beetje af. Maar ik denk er nu toch weer over om 
het gat open te maken, want sinds de uilen hier niet meer wonen, stikt het van de huismussen 
die nu de hele schuur vol poepen. In het westen zijn ze misschien  zeldzaam, maar hier is het 
een ware plaag!’ 
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Het ontstaan van het Friese 
landschap 

 
Een van de oudste schriftelijke mededelingen over de gebieden waar Friezen woonden is 
afkomstig van de Romeinse schrijver Plinius. Hij reisde in 47 na christus mee met het leger 
en noteerde wat hij zag. Over wat hij aanschouwde schreef hij verbijsterd:  

Er woonde een armzalig volk op hoge terpen of eigenhandig gebouwde stellags, zodat hun 

huizen uitsteken boven de hoogste waterstanden. Wanneer de golven het omringende land 
overspoelen, lijken de bewoners op zeelieden, maar ze lijken op schipbreukelingen als het water 

is geweken. 

De voorgeschiedenis vsn de landschappen zoals de Waddeneilanden, het was, de kleigebieden, 
het Lage Midden en de Wouden, begint in de periode van de ijstijden. Aan het einde daarvan, 
tijdens de voorlaatste ijstijd – ongeveer 100.000 jaar geleden volgens de berekeningen van de 
geologen –  reikte het ijs dat depoolkappen bedekte tot ver over het noorden van Europa. 
Tijdens de ijstijd deden zich periodes voor met hogere temperaturen en ook tijden met nog 
extreme koude. Het gevolg daarvan was dat bij een  gematigder klimaat de ijskappen kleiner 
werden, terwijl ze bij extra kou weer aangroeiden. Uitlopers van de reusachtige kap poolijs 
kwamen ook tot over het noorden van het tegenwoordige Nederland. Het ijs nam grote en 
kleine zwerfstenen ‘balstienen’ mee, zoals die nog steeds worden gevonden in het landschap. 
Op sommige plaatsen werden de zandige grond en de stenen tot keileem geslepen en 
samengeperst, en op andere plaatsen schoof het natuurgeweld de bodem omhoog, zoals in 
Gaasterland. Het smeltwater dat in warmere tijden van de soms wel tachtig meter hoge gletsjer 
stroomde, baande zich een weg naar de zee, sleepte grond en stenen mee en zette ook weer 
sediment af. Toen het ijs zich terugtrok bleef er een glooiend landschap achter. De opgestuwde 
verhogingen en uitgeslepen dalen lagen in een reisachtige koude vlakte die zich aflopend van 
de heuvels van Limburg tot ver in de huidige Noordzee uitstrekte. 

 

Vanaf ongeveer 10.000 jaar geleden ging de temperatuur gestaag omhoog, in sommige 
perioden sneller, in andere langzamer. Ook wisselden drogere en nattere tijden elkaar af. Door 
de temperatuurstijging kwam er op het land allerlei begroeiing, afhankelijk van de waterstand. 
Bovendien kwam de zeespiegel omhoog. En juist op de strook tot waar het zeewater kwam, 
waar zee en land aan elkaar raakten, gebeurde ontzettend veel met het landschap. Het 
veranderingsproces verliep volgens een algemeen patroon, maar werkte plaatselijk zeer 



93 

 

verschillende. In grote lijnen ging het algemeen proces als volgt. Langs de zeekust vormden 
zich duinen door het opwaaien van het zand. En als de stijging van de zeespiegel een periode 
van honderden jaren in een langzaam tempo verliep, bleven de duinen in tact en ontstond er 
een lange aaneengesloten duinenrij, af en toe onderbroken door een naar de zee stromende 
rivier. 

 

De duinen groeiden ook in de breedte en kregen een eigen natuurlijk milieu dat allerlei 
begroeing mogelijk maakte. Daardoor werd de duinenrij nog sterker en kreeg die een dubbele 
functie. Want de duinen hielden niet alleen het zeewater tegen, aan de landkant bleef ook zoet 
water afkomstig van neerslag en rivieren staan. In dat zoetwatermilieu ontstonden meren, 
poelen en moerassenop. De afgestorven plantenresten vormden een steeds dikkere veenlaag. 
In onrustiger tijden met een stijgend zeewaterniveau, veel stormen en grote regenval werd de 
duinenrij doorbroken. De zee drong dan door tot diep in het achterland en sloeg stukken veen 
weg, op andere plaatsen liet het zeewater  zand of klei achter, soms op de  overgebleven 
veenersten. 

 
Er ontstonden nieuwe mogelijkheden voor het water om naar zee te stromen waardoor rivieren 
hun loop verlegden of zich splitsten en nieuwe zijrivieren vormden. Na een periode van 
veelvuldige watersnoden was het landschap in het overgangsgebied van zee en land 
onherkenbaar veranderd in een lappendeken van bewaard gebleven duin, water, klei, zand en 
veen. Dat was in de latere Friese landen het geval. Het zeewater brak in het noorden de 
duinengordel die van belgië naar Duitsland liep. Zoet water afkomstig van de rivieren als de 
IJssel, de Boorne en de Lauwers stroomde door de gaten in de duinenrij naar zee. Het water 
spoelde ook het land achter de duinenrij weg en de Waddeneilanden ontstonden. Zij zijn dus 
de restanten van een eerder doorlopend duinengebied. 
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Aan de vaste wal, waar het water betrekkelijk vrij spel had gekregen, ontstonden andere 
landschappen. In een proces van eeuwen – dat tot ver in de Middeleeuwen duurde – verdween 
daarbij land en ontstond ook nieuw land. Bij zware stormen drong de zee het land binnen 
langs de mondingen van de rivieren. Stormvloeden sloegen grote veengebieden weg in het 
stroomgebied van de IJssel, waardoor de Zuiderzee ontstond. In het gebied waar de Boorne in 
zee uitmondde, spoelde het water ook gronden weg. Daar ontstond de Middelzee, waarvan het 
meest noordelijke deel later zou worden ingepolderd tot het  Bildt. (opgebild= opgeslibt). Ook 
de Lauwerszee kende in de Middeleeuwen zijn grootste omvang. 

 

Koningsdiep (de Boorne) bij Lippenhuisterbrug 

De Boorne (officieel, Fries: De Boarn), ten oosten van Oldeboorn ook bekend als het Ouddiep 
(Alddjip) of Koningsdiep, is een riviertje in de provincie Fryslân dat stroomt van Bakkeveen tot 
Irnsum. Historisch stroomde de Boorne langs Rauwerd (Raerd) waar het uitmondde in de 
Middelzee. Naar dit riviertje is de gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim) genoemd. Ongeveer 
10.500 jaar geleden kwam de zee tot het huidige Beetsterzwaag. De Boorn stroomde ten 
Zuiden van Beetsterzwaag de zee in. Ongeveer 7000 jaar geleden was er een inham tussen 
Terschelling en Vlieland, met ten zuiden van de strandwal een kleiner wad met een strook 
veen langs de oevers. Die inham liep, richting Beetsterzwaag, bij hoogwater onder. Op het 
zuidelijkste punt van die inham mondde de Boorn uit. Ongeveer 4300 jaar geleden was die 
inham verbreed en uitgediept tot de Middelzee, met klei langs het water en een veenstrook 
aan de landzijde, tussen Oldeboorn en Beetsterzwaag. Bij Akkrum liep die kleistrook in 
noordelijke richting. Daarom buigt de Boorn hier nu nog naar het Noorden af. Toen kwam de 
Boorn bij Irnsum, langs Rauwerd, in de Middelzee uit. Omstreeks 1200 was de Middelzee 
zover dichtgeslibd, dat er voor de Boorn een afwateringskanaal naar het Sneekermeer moest 
worden gegraven. De Boorne begint bij Bakkeveen als Oud- of Koningsdiep. Iets ten oosten 
van Oldeboorn, waar het Ouddiep en het Nieuwe Diep samenkomen, gaat het verder als 
Boorne. Bij Akkrum is het riviertje omgeleid vanwege het Leppa Akwadukt in de A32. Het stuk 
tussen Akkrum en Oude Schouw wordt Kromme Knilles genoemd. Na Irnsum heet de oude 
loop van de Boorne Mûzel en loopt door tot voorbij Rauwerd. Dit riviertje wordt ook wel de 
Boorn, Born of het Friestalige De Boarn genoemd. 
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Plaatsen aan de Boorne 

• Bakkeveen 
• Oldeboorn 
• Irnsum 
• Nes 
• Akkrum 
• Oude Schouw 

In de vroege Middeleeuwen vond aan de Boorne bij Irnsum een veldslag plaats tussen de 
Friezen en de Franken, de Slag aan de Boorne. 

Manke Meine en Kromme Knillis zouden rond 1400 een vaart gegraven hebben (nu de Boorne). 
Bij Akkrum kregen ze een meningsverschil en splitsten zich op en groeven de Kromme Knillis 
en Meinevaart. De reuzen zijn het beeld van het dorp.  

Maat het stormde niet altijd en er waren niet voortdurend overstromingen. Bij een rustiger 
zee zette het water grote hoeveelheden slib af in de streken waar eerder het veen was 
weggeslagen. Zo ontwikkelden de hoger gelegen delen van de kwelder (strook langs de 
Waddenzee) zich tot kleigebieden. Later zouden zich daar mensen vestigen op de 
kwelderruggen, zoals de lange verhogingen in het kleilandschap worden genoemd. Op de kaart 
zijn nu nog rijen steden en dorpen te zien op hogere klei zoals Goutum, Leeuwarden, Jelsum, 
Stiens, ferwert en Blija met nog veel meer daartussen gelegen terpen langs de Waddenzee en 
de Middelzee. 

 
In het open wadlandschap werd een wal doorbroken door  waterstroompjes  die de ontwatering 
van het achtergelegen gebied verzorgden. Voorbij de klei, vanauit zee bekeken, lagen de venen, 
bestaande uit meter dikke pakketten afgestorven vegetatie, doorsneden door beekjes en 
riviertjes waarlangs het overtollige water afstroomde richting de zee. ook op de tegenwoordige 
zandgronden in de Wouden lag een veenpakket. Van een beperkt deel van de venen was de 
bovenlaag zo stevig dat mensen erop konden wonen, vee houden en gewassen verbouwen. 
Ongeveer 70 voor christus was de situatie op de klei langs de Waddenzee zo stabiel dat er 
mensen konden leven. 
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Vanaf de komst van de eerste bewoners hebben mensen geprobeerd in te grijpen in het proces 
van landschapsvorming dat plaatsvond op de grens tussen ze een land.aanvankelijk deden ze 
dat defensief door het verhogen van de plek waar ze woonden, door het aanleggen van terpen. 
De manier van omgaan met de omgeving had vrij veel succes. Meer dan Plinius zijn lezers wil 
doen geloven. De Romeinen vonden de Friese terplanden belangrijk genoeg om ze onder hun 
invloed te brengen, Friese koningen die streden met de belangrijkste heersers van west-europa 
kwamen uit dit land van terpen. Omstreeks haar 1000 veranderde het omgan met de 
omgeving, waarschijnlijk als reactie op een snellere stijging van de zeespiegel en door groei 
van de bevolking. De mensen namen nu initiatief, in plaats van af te wachten welk lot de zee 
zou brnegen. Deinvloed van de zee werd ingeperkt door het aanleggen van zeedijken en om 
aan een groeiende bevolking langdbouwgrond te bieden werd een begin gemaakt met het 
afgraven en ontginnen van de venen. Daaarmee kwamen de mensen voor nieuwe problemen 
te staan. Door het aanleggen van een zeewering werd de natuurlijke afwatering bemoeilijkt en 
door het ontginnen van het veen nam het aanbod van water sterk toe. Door afwateringssluizen 
moest dat water zijn weg vinden naar zee.  

Het menselijk ingrijpen garandeerde nog geen veiligheid. Er kwamen ook na de bedijkingen 
nog stormvloeden die dijken vernielden en huishielden in het binnenland. Stormen konden 
ook vat krijgen op de  veenontginningen die daardoor in meren veranderden. Waarschijnlijk 
is op die manier een meer als het Snekermeer ontstaan. 

Sneekermeer (Fries en officieel: Snitser Mar) is een meer in de Nederlandse provincie Fryslân, 
gelegen tussen de stad Sneek en de dorpen Terhorne (Terherne) en Goingarijp. Het 
Sneekermeer is vooral bekend vanwege zijn grote populariteit bij watersporters. Het meer is 
in de Middeleeuwen ontstaan als gevolg van ontginning van veen. Door het Sneekermeer loopt 
een zandrug die bekend staat als de Gravinneweg (Gravinnewei). In vroeger tijden werd bij 
een lage waterstand deze zandrug gebruikt om door het Sneekermeer te waden. Het 
Sneekermeer bestaat uit onder andere het eigenlijke meer zelf, de Goëngarijpsterpoelen, de 
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Zoutepoel en de Gauwster Hoppen. Het Sneekermeer is via de Noorder Oudeweg verbonden 
met de Langweerderwielen, en via de Houkesloot met de stad Sneek. Het Prinses 
Margrietkanaal loopt door het meer heen. Ten zuidwesten van het meer ligt de Geeuwpolder, 
een natuurgebied dat eigendom is van Staatsbosbeheer. 

  

Snekermeer 

Het veranderen van de leefomgeving van de mensen in Fryslân was nog niet voorbij na het 
aanleggen van de dijken. De Middelzee en de lauwerszee bleven aanvankelijk bestaan. Beide 
werden in de loop van later eeuwen ingepolderd. Ook legden mensen een groot aantal meren 
droog en ontgonnen ze, zoals het Workumermeer en het Hempensermeer. Deze 
droogmakerijen duurden voort tot in de negentiende eeuw. Ook de verveningen gingen door. 
De veenwinning in de Wouden heeft tot het einde van de negentiende eeuw plaatsgevonden 
en tot in de twintigste eeuw werd woeste grond omgevormd tot landbouwgrond. Zo heeft de 
mens Fryslân in de loop der eeuwen naar zijn hand gezet. 

 

Of Fryslân een geschikte plaats was om te wonen, had alles te maken met het klimaat van die 
tijd. Waarschijnlijker hebben de eerste mensen al op de hogere zandgronden geleefd in de 
warmere periodes tijdens de ijstijden. Van hen zijn weinig sporen teruggevonden, zeker niet 
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voldoende om een goed beeld te kunnen reconstrueren van hun leven in deze streken. Na de 
koude van de laatste fase van de ijstijden kwamen er opnieuw mensen naar Fyslân. Zij worden 
wel rendierjagers genoemd. Ze leefden ongeveer  13.000 jaar geleden op de hogere gronden in 
zuidoost Fryslân. Van een permanente menselijke bewoning kon pas sprake zijn toen het 
klimaat definitief milder werd, ongeveer 10.000 jaar geleden. Op de archeologische tijdschaal 
begon toen eveneens een neiuw tijdperk: de oude steentijd werd opgevolgd door de 
middensteentijd, het mesolithicum. Op de daarvoor zo koude toendra begonnen bossen te 
groeien met dennen en hazelaars. Daar was ook veel klein wild te vinden. En met hetstijgen 
van de waterspiegel ontstonden meertjes en poelen met vissen en vogels.  Getuige de vele 
kampementen hebben de mensen rondgetrokken.  Je kunt in Fryslân geen evrhoging in de 
nabijheid van water vinden waar men in deze fase niet gebivakkeerd heeft. Een voorbeeld 
daarvan is het jachtkamp van Jardinga bij Oosterwolde. 

Ongeveer twee miljoen jaar geleden begon de quartaire ijstijd, die bestond uit meerdere warme 
en koude perioden. Deze ijstijd eindigde ongeveer 12.000 jaar geleden. Ook toen leefden er 
mensen. Zo leefden er zo’n 15.000 jaar geleden in West-Europa namelijk de rendierjagers. 
West-Europa was in die tijd een uitgestrekte toendra. De Noordzee was op dat moment geen 
zee, dus ook Groot-Brittannië behoorde tot deze toendra. Het was een uitgestrekte, bevroren 
vlakte met weinig begroeiing en in de winter was alles bedekt met sneeuw. Er leefden onder 
andere mammoeten, rendieren, bizons en wolharige neushoorns. Hoe zag het leven van de 
rendierjagers er in deze tijd uit? 

 

De rendierjagers jaagden, zoals de naam al aangeeft, op rendieren. Het vlees van rendieren 
was voor deze mensen een zeer belangrijk voedingsmiddel. Daarnaast jaagden ze ook op 
bizons, mammoeten, poolvossen en vogels. Verder deden ze ook aan vissen waarvoor ze 
vishaken maakten. Jagen deden ze met pijlen, speren en harpoenen. Belangrijk voor het jagen 
op grotere dieren was de samenwerking tussen de jagers. Kuddes rendieren werden 
bijvoorbeeld door een groep jagers en bepaalde kant op gedreven zodat de hele kudde van een 
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rotswand naar beneden viel of zich vastliep in een moeras. Ook het jagen op mammoeten 
vereiste groepswerk. Een mammoet werd naar een rotswand gedreven zodat hij niet kon 
vluchten. Dan vielen de rendierjagers samen aan tot de mammoet gedood was. 

Doordat de rendierjagers nooit lang op één plek bleven, had het geen zin om permanente 
woningen neer te zetten. Ze leefden in tenten, gemaakt van rendierhuiden. De tenten hadden 
de vorm van een kegel en ze werden onderaan verzwaard met stenen. De tentdoeken konden 
ze steeds meenemen naar hun nieuwe leefgebied. In Nederland leefden ook rendierjagers. Zij 
leefden in het noorden en oosten van het land. Er zijn vindplaatsen van kampen in Friesland, 
Groningen, Drenthe en Gelderland. De rendierjagers leefden in kleine groepen van meestal 
een paar gezinnen. Voor grotere groepen was er niet genoeg voedsel in een gebied. Ze werden 
lang niet zo oud als mensen in westerse landen nu worden. De rendierjagers hadden een 
fysiek zwaar leven door de omstandigheden waaronder ze moesten leven. Daarnaast waren er 
nauwelijks medicijnen en geneeskundige kennis, een slechtere hygiëne en ook de jacht eiste 
levens. 

De rendierjagers moesten al hun bezittingen zelf maken. Dit gold voor de wapens die ze 
gebruikten bij de jacht, zoals pijlpunten en speerpunten die ze maakten van vuursteen. 
Vuursteen gebruikten ze ook voor bijvoorbeeld bijlen en beitels. Harpoenen voor de jacht 
maakten ze van beenderen van dieren. Van beenderen en geweien werden ook vishaken, 
naalden, priemen en handvatten gemaakt. Darmen en pezen van dieren waren goed voor het 
maken van touw en garen. Dierenhuiden werden, naast tentdoeken, gebruikt voor kleding en 
schoenen. Toen de laatste ijstijd tot een einde kwam, ging de temperatuur omhoog, de 
zeespiegel steeg (waardoor Groot-Brittannië losraakte van het Europese vasteland) en de 
omgeving veranderde. West-Europa veranderde van toendra in een gebied met bossen. De 
rendieren trokken weg en hiermee verdwenen ook de rendierjagers. 

Ca. 13.730 jaar geleden begon in Europa het klimaat een stuk milder te worden. De eens kale            

poolwoestijn in Nederland en België maakte plaats voor een begroeiing van berken, 

poolwilgen, dennen, jeneverbesstruiken en ratelpopulieren. Kudden wilde rendieren, kleine roofdieren 

als de vos en de veelvraat, knaagdieren als de sneeuwhaas en vogels als zwanen, ganzen en eenden  

leefden er in dit gebied. Hier en daar, aan de oever van een plas of rivier stonden de ronde tenten van de 

rendierjagers, nakomelingen van de Cro-Magnonjagers, gemaakt van dierenhuiden. Een hele dag lagen 

de jagers in het struikgewas verborgen, wachtend op de rendieren. In de ochtenduren van de tweede  

dag stond aan de overkant van de rivier plotseling een dier met een reusachtig gewei. De zenuwen van de 

jagers waren tot het uiterste gespannen. Er kwam een tweede rendier aan. Dan naderde de hele, talrijke  

kudde op de hellingen langs de rivier. De dieren wachtten af wat hun leider deed. Die stak zijn neus 

in de lucht, aarzelde even en sprong dan in het water. De andere dieren volgden.   

Toen het na de ijstijd warmer werd, groeide ons land vol met bossen. De rendieren trokken weg naar  

koudere streken. Zij maakten plaats voor andere dieren. In de bossen was allerlei voedsel te vinden dat  

de mensen verzamelden. De mensen die toen in ons land woonden noem je jagers-verzamelaars. 
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Fryslân was ook bedekt met sneeuw en ijs. Maar zo’n 10.000 jaar geleden werd het langzaamaan warmer. 

Het was nog wel 9 maanden per jaar koud, en de sneeuw en het ijs waren nog niet helemaal verdwenen. 

De grond bleef vrijwel het hele jaar bevroren. Er konden nog steeds bijna geen planten en bomen groeien. 

Er groeide vooral mos. Zo’n landschap noemen we een toendra. In de zomer kwamen rendieren en ganzen        

naar de toendra om daar hun buik vol te eten met het zachte mos. Er kwamen ook mensen naar Fryslân. 

Zij joegen op de ganzen en de rendieren. Deze rendierjagers waren heel anders dan wij. Ze hadden bijna 

niets. Hun kleren maakten ze van de vellen van de dieren. Hun messen en gereedschap maakten ze van 

de botten en geweien van de rendieren. Maar ook van stenen die ze onderweg vonden. Daarom wordt de  

tijd waarin deze mensen leefden Steentijd genoemd.  

In Jardinga bij Oosterwolde ontdekte men een oeros-slachtplaats van ongeveer 7000 jaar geleden.  
Op deze aan de Tjonger gelegen plek hadden mensen een oeros geslacht. Het viel op dat de teruggevonden 
botten van skeleetdelen kwamen met weinig vlees. Men had dus de bruikbare stukken van de oeros naar 
elders vervoerd. De slagers werkten met vuurstenen gereedschap, dat op dezelfde plek werd vervaardigd, 
zoals bleek uit de vele vuursteensplinters. Sporen van het verblijf van nomadisch levende mensen, zoals 
aan de Tjonger, zijn veel teruggevonden, in tegenstelling tot duidelijke overblijfselen van vaste bewoning. 
Omdat die ontbreken, hebben de archeologen geeprobeerd een theoretische reconstructie te maken van 
de manier waarop de mensen hun leven destijds organiseerden. Ze denken dat ongeveer 6000 jaar  
geleden rondreizende groepen mensen nederzettingen hebben gesticht op de gunstigdste plek in hun  
leefwereld. Een deel van hen, wellicht de vrouwen en de kinderen, richtten zich op landbouwactiviteiten,  
zoals het bebouwen van een akker en het houden van veen op de kwelder rond deze basiskampen. De 
mannen bleven dan jagen en verbleven grote delen van het jaar in tijdelijke kampen die in grote 
aantallen in het kustgebied voorkwamen, ook meer landinwaarts. Misschien kwamen ze af en toe 
naar huis met jachtbuit. De winter zullen ze vaak in het basiskamp hebben doorgebracht. Het is heel  
goed mogelijk dat het kerngezin bestond uit moeder, dochter(s) en kleine kinderen. De mannen waren  
passanten die misschien of misschien wel in een mannenhuis van het basiskamp. De  
combinatie van jagen, verzamelen en landbouw, gedijde het best dicht bij het water, hetdeel van het 
landschap met de rijkste biodiversiteit. Maar dat gebied was ook het meest aan verandering onderhevig. 
Waarschijnlijk zijn er daarom weeinig nederzettingen van bewoners teruggevonden. Ze zijn verdwenen  
onder aangroeiend veen of weggespoeld door het water. Ver van het leven van deze mensen aan de zee,  
voorbij de dichte oerwouden van centraal Europa, was intussen een nieuwe manier van leven ontstaan 
De mensen leefden veel minder van de jacht, maar legden zich vooral toe op het bedrijven van de 
landbouw. Zij woonden in nederzettingen – soms omheind met palen – en de vrouwen hielden zich 
behalve met het werk op het land ook bezig met pottenbakken en weven. 
 
Het gezin lijkt op dat uit latere eeuwen en bestond uit man, vrouw en kinderen, met daarbij passend  
Erfrecht en huwelijksegewoonten. Met de nieuwe manier van leven begon ook een nieuwe periode, die van 
de jonge steentijd: het Neolithicum. Niet alleen de kennis van de landbouwtechnieken verspreidde zich 
over Europa, zeer waarschijnlijk deden ook de mensen van deze landbouwcultuur dat zelf. Op gezette 
tijden vonden er volksverhuizingen plaats door centraal Europa in de richting van de Noordzee en de  
Oostzee. Groepen mannen,vrouwen en kinderen trokken met hun vee, huisraad en gereedschappen 
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Door de dalen van de Donau, Rijn en Elbe om zich in het westen en noorden te vestigen. Een paar  
Honderd kilometer van de kust stopte de opmars. In Nederland kwamen zij niet verder dan Limburg. 
Er ontstond op deze manier een tweedeling in de bevolking van West-Europa, denken sommige 
archeologen. 
 
In het binnenland leefden de boeren, terwijl langs de kust de mensen nog voortleefden op de manier van 
Het Mesolithum met jagen, verzamelen en een beetje landbouw.. daarmee bleven de mensen langs de 
kust achter in ontwikkeling, zo lijkt het. Immers, de gescchiedenis ontvouwt zich langs de lijn nomadisch, 
agrarisch, industrieel. Toch is het de vraag of de kustbewoners zoveel slechter af waren. In moeilijke 
tijden hadden de landbouwers een kleinere variatie aan voedingsbronnen. Daardoor liepen ze de kans 
in hongeroorlogen terecht te komen. Hun leefgebied was in verhouding klein en in goede tijden nam het 
binnen de  eigen groep en veroveren van andermans gebied was daarvoor een effectief middel. De 

archeologen kunnen weinig met zekerheid zeggen over de contacten of eventuele confrontaties tussen  

de mensen van de boerencultuur en de nomaden aan de zee. De periode tussen 5000 en 4000 jaar v Chr. 

Is over het algemeen vrij arm aan gegevens. De gegevens die we hebben van die tijd die daarop volgt, 

wijzen erop dat er mengculturen waren ontstaan. Er zijn vondsten gedaan van mensen die nomadisch 

leefden, maar toch ook aardewerk gebruikten dat bij de boerencultuur hoorde.onderzoekers  

veronderstellen nu dat er een langzame aanpassing heeft plaatsgevonden tussen beide culturen.  

De nomaden langs de zee werden steeds meer boer, maar bleven jagen en deden geen afstand van 

hun tijdelijke zomerverblijven. De landbouw – en vooral de akkerbouw – was grotendeels vrouwenwerk, 

naast het spinnen, weven en potten bakken. Daarom vermoeden sommige archeologen dat de integratie  

van de beide culturen vooral is verlopen door het uithuwelijken van  boerenmeisjes. Dat had voor de 

boerenfamilie het voordeel dat de vrouw geen bruidschat hoefde mee te nemen, want die kenden de 

nomaden niet. Zij gaven daarentegen een vergoeding voor een bruid aan haar familie, voor mensen uit de 
boerencultuur misschien wel een extra reden een vrouw uit te huwelijken aan een nomadenfamilie.  

Rond 3400 voor Chr. bereikte een nieuwe golf neolitjische boeren Nederland, nu in het noorden. Ze 

ztichtten nederzettingen op de Hondsrug in Drenthe, legden akkers aan, hoedden vee en ze bouwden 

hunebedden. Men zou het bouwen van deze reusachtige bouwwerken een hoogtepunt van de 

neolithisering van noordwest Europa kunnen noemen. 

De leefwijze van de boeren had zich definitief gevestigd. In het gebied langs de Noordzee, waar ook  

de Friese landen lagen, had dezecultuur wel een eigen variant ontwikkeld. Het jagen van de vroegere  

nomaden was vervangen door het hoeden van vee. Een aantal archeologische vondsten wijst op het 

houden van grote aantallen runderen waarmee de mannen een deel van het jaar door de bossen  

trokken en – net als duizenden jaren daarvoor – gebruik maakten van zomerkampen. In Fryslân 
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zijn sporen gevonden van hunebedbouwers in onder andere Bakkeveen, Bornwird en Gaasterland. 

Bekend is vooral het verdwenen hunebed van het Rijsterbos, dat bij recent onderzoek een steenkist  

bleek te zijn, jonger dan de hunebedden en vooral kleiner. Ook de vondsten uit Bakkeveen waren  

afkomstig uit een graf, dat hoorde bij een nederzetting die ongeveer op deplek van de Volkshogeschool 

lag. In Bornwird bij Dokkum is een akker uit de hunebeddentijd gevonden. Er waren ploegsporen te 

herkennen, gemaakt door een ‘eergetouw’,  een houten ploeg die, getrokken door een of meer osssen, 

met een punt een kleine vore door de grond trok. De ploegvoren lagen ongeveer 30 cemtimeter van 

elkaar en het graan zal daarin op rijen zijn uitgestrooid. Uit de teruggevonden gerstkorrels blijkt welk 

graan hier werd verbouwd. Al deze plaatsen van bewoning in de tijd van de hunebedden bevinden 

zich op de hogere zandgrond: Bakkeveen op de Drents Friese – plateau, Bornwird op het uiterste 

randje van hetzelfde zandgebied en Gaasterland op een heuvel, omgeven door lagere landen. 

Het grootste deel van Friesland was in deze tijd bedekt met venen en moerassen of bestond uit 

Aangeslibde kleigrond. Een deel van het veen was toegankelijk en op de hoogste punten in de 

kleigebiedenn konden de mensen ook komen. Langs de riviertjes en geulen was het mogelijk om vanaf 

de zandgronden naar de zee te trekken. Het is waarschijnlijk dat mensen uit dorpen in het 

hunebeddengebied hun vee hebben geweid op gunstige plekken in het veen en op de klei en dat ze daar 

voor zichzelf kampen hebben gebouwd waar ze tijdelijk konden wonen. In een volgende fase zouden 

ze zich definitief vestigen op de klei langs de Waddenzee. 
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De Friese eilanden 
 

 

De Waddeneilanden liggen in de Noordzee, ten noorden van Nederland en Duitsland en ten 
westen van Denemarken. Tussen de eilanden en het vaste land ligt de Waddenzee, die bij eb 
grotendeels droogvalt en daardoor een zeer belangrijk foerageergebied is voor vogels. De 
Waddeneilanden hebben een totale oppervlakte van 1047,5 km² en worden bewoond door 
ongeveer 81.300 inwoners. Het grootste eiland is het Nederlandse Texel, gevolgd door het 
Deense Rømø en het Duitse Sylt. Sylt heeft met ongeveer 21.000 inwoners de grootste 
bevolking van alle eilanden. Ten noorden van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden 
liggen drukbevaren scheepvaartroutes en verkeersscheidingsstelsels van Het Kanaal naar de 
riviermondingen en havens van de Duitse Bocht. 

Tijdens de koudste periode aan het eind van de laatste ijstijd, ongeveer 18.000 jaar geleden, 
lag de zeespiegel ruim honderd meter onder het huidige zeeniveau. De Noordzeebodem lag 
toen grotendeels droog. Na deze periode smolten de ijskappen waardoor de zeespiegel steeg, 
en er water in de Noordzee kon lopen. Grofweg 7000 jaar geleden lag de kustlijn ongeveer in 
de buurt van de huidige kust. Door golfwerking en getijbewegingen werd er sediment vanuit 
zee naar de kust getransporteerd. Dit sediment werd afgezet langs de kust en in het nabije 
achterland, dat daardoor telkens iets hoger kwamen te liggen en zo niet verdronk door de nog 
snel stijgende zeespiegel. In de Duitse Bocht en langs grote delen van de Nederlandse en 
Vlaamse kust ontstonden zo wadden met getijgeulen (zeegaten) en kwelders. Aan de 
noordzeekant lagen lokaal zandige strandwallen. 

Hierna zwakte de zeespiegelstijging af en vanaf ongeveer 5000 jaar geleden konden de eerste 
aaneengesloten strandwallen in West-Nederland bewaard blijven. De getijgeulen in het 
achterland slibden veelal dicht en de voormalige wadden en kwelders raakten bedekt met een 
veenmoeras. In Noord-Nederland (grofweg ten oosten van Vlieland) was de situatie anders. 
Hier waren de strandwallen niet aaneengesloten, ze zijn altijd onderbroken geweest door 
getijgeulen die uitkwamen op het achterliggende wadden- en kweldergebied. Deze 
onderbroken strandwallen vormen de kern van de meeste Waddeneilanden. Op de eilanden 
zelf ontstonden duinen, opgewaaid vanaf het strand, aan de zuidkant werden kwelders 
gevormd. 

De afgelopen 7000 jaar is het waddengebied altijd dynamisch geweest; getijgeulen hebben 
zich regelmatig verlegd, ook de grenzen van het wadden- en kweldergebied en de locatie van 
de Waddeneilanden schoof regelmatig op. Ook nu nog zijn de Waddeneilanden onderhevig aan 
constante opbouw en afbraak door de zee. 

Al ver voor het begin van onze jaartelling was er menselijke bewoning in het waddengebied. 
Tot de 8e eeuw n.Chr. vindt deze bewoning met name plaats op terpen. De leefomstandigheden 
zijn slecht, zoals uit een citaat van de Romein Plinius blijkt: 

 

Wat is de natuur en karakteristieken van het leven van mensen die leven zonder 
bomen of struiken. We hebben inderdaad gezegd dat in het oosten, aan de kusten 
van de oceaan, een aantal rassen in zulke behoeftige condities verkeren; maar dit 
geldt ook voor de rassen van volkeren die de Grote en Kleine Ghaucen genoemd 
worden, die we gezien hebben in het noorden. Daar stort, twee keer in elke periode 
van een dag en een nacht, de oceaan zich met een snel getij zich over een onmetelijke 
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vlakte, daarbij de eeuwenoude strijd van de Nature verhullend of het gebied tot het 
land of de zee behoort. Daar bewoont dit miserabele ras opgehoogde stukken grond 
of platforms, die ze met de hand hebben aangelegd boven het niveau van het hoogst 
bekende getij. Levend in hutten gebouwd op de gekozen plekken, lijken zij op 
zeelieden in schepen als het water het omringende land bedekt, maar op 
schipbreukelingen als het getij zich heeft teruggetrokken, en rond hun hutten vangen 
ze vis die probeert te ontsnappen met het aflopende getij. Het is voor hen niet mogelijk 
om kuddes te houden en te leven op melk zoals de omringende stammen, ze kunnen 
zelfs niet met wilde dieren vechten, omdat al het bosland ver weg ligt. Ze vlechten 
touwen van zegge en biezen van de moerassen om daarmee netten te kunnen 
uitzetten om vis te vangen, en zij graven modder op met hun handen en drogen het 
meer in de wind dan in de zon, en met aarde als brandstof verwarmen zij hun voedsel 
en hun eigen lichamen, bevroren in de noordenwind. Hun enige drank komt van het 
opslaan van regenwater in tanks in het voorhof van hun huizen. En dit zijn de rassen 
die, als ze nu overwonnen worden door de Romeinse natie, zeggen dat ze vervallen 
tot slavernij! Het is maar al te waar: Het lot spaart de mens bij wijze van straf. 

Rond het jaar 1000 werd begonnen met de aanleg van dijken. Een belangrijke rol hierbij wordt 
gespeeld door kloosterlingen, onder andere die van het klooster van Aduard. Maar ook 
daarvoor werden al pogingen ondernomen de zee te bedwingen. Bij het Friese Peins (in de 
gemeente Franeker) is een 40 meter lang stuk dijk ontdekt dat vermoedelijk uit de 1e of 2e 
eeuw v. Chr. stamt. In de late middeleeuwen kreeg de bedijking steeds meer vorm en neemt 
de wateroverlast af. Vanaf de 17e eeuw werden de dijken door landaanwinning steeds meer 
opgeschoven. Het hoogtepunt hiervan vond plaats in de 19e en 20e eeuw. Ook de duinenrij 
ten zuiden van de Waddenzee was onderhevig aan dit proces, maar ingrijpen van de mens 
voorkwam dat de vele stormvloeden de kust van de provincies Noord- en Zuid-Holland 
definitief veranderden in losse eilanden met een waddenvlakte daarachter. Wel hebben 
stormvloeden rond 1200 als gevolg gehad dat de noordelijke kust van West-Friesland uiteen 
brak in vijf eilanden. Rond 1600 waren de vier langs de westkust alweer teruggewonnen, maar 
Wieringen, ten zuiden-oosten van Texel, bleef tot in de 20e eeuw een eiland. Door sommigen 
wordt Wieringen daarom tot de Waddeneilanden gerekend, maar het heeft eigenlijk een andere 
ontstaansgeschiedenis: het is een stuwwal uit de Riss-ijstijd. 

In Friesland en Groningen zijn vele plannen gemaakt om de Waddenzee in te dijken en droog 
te maken. Zodoende zouden de eilanden weer deel gaan uitmaken van het vasteland. Natuur- 
en milieubewegingen hebben dit altijd door actievoering weten te voorkomen. In 1872 werd 
een dam van het Friese Holwerd naar Ameland aangelegd, op het toenmalige wantij. De dam 
liep al snel na de aanleg zoveel stormschade op dat al in 1882 besloten werd de dam op te 
geven. De dam is sinds die tijd bijna geheel weggeslagen, al zijn er, onder andere aan beide 
uiteinden, nog restanten te vinden. 

In de noordelijke Waddenzee blijkt het bouwen van dammen aanzienlijk eenvoudiger. 
Nordstrand is nu zozeer met dijken aan de wal verbonden dat er eigenlijk geen sprake meer 
kan zijn van een eiland, en ook Langeneß, Oland, Nordstrandischmoor, Hamburger Hallig, 
Sylt en Rømø zijn alle via een dam bereikbaar. Mandø is zelfs zonder dam bereikbaar, via 
een getijdeweg. 

De Waddenzee is onderdeel van de waddenkust van de Noordzee. Het woord wad is verwant 
aan het Latijnse woord vadum, dat "doorwaadbare plaats" betekent. Het toponiem Waddenzee 
duikt voor het eerst op in de 19e eeuw. Eerder werden voor dit gebied al aanduidingen als t 
Wadt, de Wadden en de Watten gebruikt. Typerend zijn de tijdens eb droogvallende 
zandplaten, gescheiden door meer of minder diepe geulen. Langs de kust vinden we meestal 
een modderige strook slik. Met iedere vloed wordt het zoute water van de Noordzee door de 
zeegaten tussen de Waddeneilanden de wadden opgestuwd. Een aantal rivieren mondt in 
Waddenzee uit. In Duitsland de Eems, de Wezer en de Elbe, in Nederland (via de sluizen in de 
Afsluitdijk) de IJssel en andere in het IJsselmeer afwaterende rivieren en kanalen. 
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Tijdens de koudste periode aan het eind van de laatste ijstijd, ongeveer 18.000 jaar geleden, 
lag de zeespiegel ruim honderd meter onder het huidige zeeniveau. De Noordzeebodem lag 
toen grotendeels droog. Na deze periode smolten de ijskappen waardoor de zeespiegel steeg, 
en er water in de Noordzee kon lopen. Grofweg 7000 jaar geleden lag de kustlijn ongeveer in 
de buurt van de huidige kust. Door golfwerking en getijbewegingen werd er sediment vanuit 
zee naar de kust getransporteerd. Dit sediment werd afgezet langs de kust en in het nabije 
achterland, dat daardoor telkens iets hoger kwamen te liggen en zo niet verdronk door de nog 
snel stijgende zeespiegel. 

In de Duitse Bocht en langs grote delen van de Nederlandse en Vlaamse kust ontstonden zo 
wadden met getijgeulen (zeegaten) en kwelders. Aan de noordzeekant lagen lokaal zandige 
strandwallen. Hierna zwakte de zeespiegelstijging af en vanaf ongeveer 5000 jaar geleden 
konden de eerste aaneengesloten strandwallen in West-Nederland bewaard blijven. De 
getijgeulen in het achterland slibden veelal dicht en de voormalige wadden en kwelders 
raakten bedekt met een veenmoeras. In Noord-Nederland (grofweg ten oosten van Vlieland) 
was de situatie anders. Hier waren de strandwallen niet aaneengesloten, ze zijn altijd 
onderbroken geweest door getijgeulen die uitkwamen op het achterliggende wadden- en 
kweldergebied. Deze onderbroken strandwallen vormen de kern van de meeste 
Waddeneilanden. De afgelopen 7000 jaar is het waddengebied altijd dynamisch geweest; 
getijgeulen hebben zich regelmatig verlegd, ook de grenzen van het wadden- en kweldergebied 
en de locatie van de Waddeneilanden schoof regelmatig op. 

 

Ameland 
 

                        

 

 

  

Ameland) is uit het westen gerekend het vierde bewoonde Nederlandse Waddeneiland en 
behoort tot de provincie Friesland. Het gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde 
naam draagt. Op 1 november 2013 telde het Waddeneiland, en dus ook de gemeente, 
3.587 inwoners. 

De Waddeneilanden vormen de grens tussen de Noordzee en de Waddenzee die aan de 
zuidkant van de eilandenrij ligt. Ten westen van Ameland ligt het Borndiep met aan de 
overkant Terschelling, en in het oosten is bij helder weer nog net het nabijgelegen eiland 
Schiermonnikoog te zien. 
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Ameland bestaat voornamelijk uit zandduinen. Ten oosten van Buren ligt het Oerd, een 
drassig natuurgebied waar veel vogels leven en waar zeewater via een aantal geulen vrijelijk 
in- en uitstroomt. De totale strandlengte is 27 km en de totale lengte van de fietspaden is 
100 km. 

 

 
Ameland vanuit de ruimte gezien 

 

Topografische kaart van Ameland, december 2013. Klik op de kaart voor een vergroting. 

Op het eiland bevinden zich vier dorpen: Hollum, Nes, Buren en Ballum. Daarnaast bevinden 
zich er de buurtschappen Kooiplaats en Ballumerbocht. Vroeger was er nog een ander dorp, 
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Sier genaamd, maar dat is bij stormen "verdronken" en ligt nu in de zee. Hollum is het dorp 
met het oudste huis van Ameland, gebouwd in 1516. 

 

 
 

Kapiteinswoning op Ameland 

Geologisch gezien is Ameland een vrij jong Waddeneiland. De afgelopen 7000 jaar is het hele 
waddengebied altijd dynamisch geweest; getijgeulen hebben zich regelmatig verlegd, ook de 
grenzen van het wadden- en kweldergebied en de locaties van de Waddeneilanden schoven 
regelmatig op. De ondiepe ondergrond van Ameland bestaat voor een groot deel uit een zandige 
strandwal, gevormd aan de Noordzeekant van de Waddenzee. Op deze strandwal zijn duinen 
opgewaaid vanaf het strand, aan de zuidkant werden kwelders gevormd. 

 

De eerste vermelding van Ameland heeft men gevonden in kloostergeschriften uit de 8ste 
eeuw. Het eiland werd daarin genoemd als het 'Insula que dictur Ambla'. Wanneer zich de 
eerste mensen op Ameland begaven is onduidelijk maar het eiland moet in ieder geval vanaf 
het jaar 850 bewoond zijn geweest. De eerste gedateerde menselijke activiteit is namelijk de 
stichting van het klooster Foswert in 866-899 door de Van Cammingha's. Dit klooster had in 
de vroege middeleeuwen het bestuur over heel Ameland in handen. Omstreeks 1109 werd het 
klooster verplaatst naar Ferwerd, op het Friese vasteland, maar ook toen bleef Ameland 
daarmee verbonden. Zodoende was Ameland vervolgens drie eeuwen onderdeel van 
Ferwerderadeel. In 1287 werd Ameland door de Sint-Luciavloed getroffen. 

De geïsoleerde positie van Ameland had als gevolg dat het in de latere middeleeuwen, toen de 
Hollandse graven Fryslân wilden veroveren, gemakkelijk kon worden ingenomen. In 1398 
verpachtte de Hollandse graaf Albrecht Ameland en Het Bildt aan Arend van Egmont, heer 
van IJsselstein. In 1445 werd in de verklaring van Hartwerd bevestigd dat Ameland geen 
banden met Ferwerderadeel of de rest van Fryslân had. De Egmonts zouden tot 1670 leenheer 
van Ameland blijven. De feitelijk macht was evenwel in handen van de Cammingha's. Een 
proces dat de Egmonts aanspanden tegen de Cammingha's liep op niets uit; er werd geen 
uitspraak gedaan.  

De eerst bekende heer van Ameland was Rienck Donia. Zijn nageslacht nam de namen Donia 
van Jelmera aan. Vanaf 1424 trad Ritske Jelmera Cammingha op als vertegenwoordiger van 
de Amelanders. Hij riep zichzelf uit tot heer van Ameland, dat als zodanig een 'Vrije 
Heerlijkheid' vormde, en sloot in 1429 een overeenkomst met de graaf van Holland. De 
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Cammingha's hielden er een nogal opmerkelijk feodaal gedachtegoed op na en stelden 
uitzonderlijke wetten en straffen in. Van een echte vrijheid voor de bevolking was dan ook 
geen sprake. Zo moesten eigenaren van katten de oren van hun huisdier afsnijden zodat, zoals 
beweerd werd, deze katten de holen van konijnen niet zouden kunnen binnendringen. Van 
beschuldigde dieven werd eveneens verwacht dat zij zichzelf eigenhandig een oor afsneden.  

Bij de oprichting van de Bourgondische Kreits in 1512 maakte Ameland daar geen deel van 
uit; het bleef bij de Westfaalse Kreits. Het maakte evenwel geen deel uit van Friesland of 
Holland, maar was een zelfstandig onderdeel van het Rijk. Zowel in de Tachtigjarige Oorlog 
als de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652-1654) bleef het neutraal.  

Hoewel Holland, Friesland en de keizer van het Heilige Roomse Rijk deze quasi-onafhankelijke 
status betwistten, bleef het eiland een vrijheerschap tot 1680, toen de Amelandse tak van de 
familie Cammingha uitstierf. Het eiland kwam aan de familie thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg die het in 1704 verkocht aan Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau, via wie het 
aan de Oranje-Nassau's kwam. 

In 1798 verloor Ameland zijn zelfstandigheid. Het werd onderdeel van de Bataafse Republiek, 
als deel van het Departement van de Eems. De heerlijkheidsrechten werden afgeschaft. 

Na de Franse tijd en de stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd 
het eiland deel van de provincie Friesland, en werden de heerlijkheidsrechten ten dele 
hersteld. Ameland werd een grietenij, de Friese voorloper van de gemeente, van Fryslân, en 
bij de invoering van de gemeentewet werden de grietenijen gemeentes. De koningen en de 
koninginnen van Nederland handhaven vandaag nog steeds de titel vrijheer van Ameland. 

Van 1871 tot 1872 werd bij het wantij een dam gebouwd tussen Ameland en het vasteland 
door een maatschappij voor landaanwinning van de Friese eilanden. Door aanslibbing wilde 
men landbouwgrond creëren. De provincie Friesland en het Nederlandse Rijk betaalden ieder 
200.000 gulden. Het was geen succes: de dam bleek niet stormbestendig en na zware stormen 
in de winter van 1882, werd besloten met de reparatiewerkzaamheden te stoppen. De dam is 
bij eb nog steeds deels te zien. De veerdam bij Holwerd is de aanzet van deze dam. 

In 1940 werden Duitse troepen naar Ameland gebracht. Binnen enkele uren was Ameland 
onder de controle van het Duitse leger. Omdat Ameland weinig strategische waarde had voor 
de geallieerden is er nooit een invasie uitgevoerd op Ameland. De Duitse troepen gaven zich 
pas op 3 juni 1945 over, bijna een maand na de capitulatie van nazi-Duitsland. Op Ameland 
zijn meerdere bunkers door de Wehrmacht aangelegd die deel uit maakten van de 
Atlantikwall. De bunkers ten zuid-westen van Hollum dienden als kustbescherming voor de 
verdediging van het Borndiep. In november 2010 zijn er opgravingen verricht om te 
inventariseren of de bunkers als museum kunnen fungeren. Na deze opgravingen zijn de 
bunkers weer grotendeels begraven. 

Op Ameland wordt geen Fries, maar Amelands gesproken, een mengdialect dat verwant is aan 
het stadsfries. In tegenstelling tot alle andere waddendialecten is het Amelands nog zeer vitaal. 
De bewoners worden Amelanders genoemd. Ameland is door zijn bijzondere lichtval en 
landschap reeds lang een geliefde verblijfplaats voor kunstenaars. Sinds 1996 wordt er in 
november de Ameland kunstmaand georganiseerd. Over het hele eiland exposeren dan 
kunstenaars uit binnen- en buitenland op dertig locaties hun schilderijen, keramiek, foto's, 
beelden en installaties. 

De Amelander musea zijn:  

• Hollum: Cultuurhistorisch museum Sorgdrager, Maritiem Centrum Abraham Fock, 
vuurtoren Bornrif en molen De Verwachting. 

• Nes: Natuurcentrum Ameland, molen De Phenix en het brandspuithuisje. 
• Buren: Landbouw- en Juttersmuseum Swartwoude. 
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Amelandse klederdracht 

Bij Nes, aan de zuidkant van Ameland, liggen de veersteiger en de jachthaven van het eiland. 
De jachthaven is één van de 17 waddenhavens en wordt beheerd door Stichting Jachthaven 
het Leyegat en is geopend van 1 april tot 1 november. Bij laagwater is de haven alleen voor 
kleine schepen aan te varen vanwege de geringe diepte van 0,60-0,80 m bij de haveningang. 
De aanvaarroute door de Reegeul is recht en bebakend. De haveningang bevindt zich aan de 
oostkant van de veerbootsteiger. Vanaf de Reegeul moet rekening gehouden worden met af- 
en aanvaart van veerboten en rondvaartboten. Droogvallen kan op verschillende plekken, 
bijvoorbeeld ten oosten van de jachthaven. De haven heeft drijvende steigers met 
stroomaansluiting, een havenkantoor met meteo- en getijde-informatie en sanitaire 
voorzieningen. Rederij Wagenborg onderhoudt een veerdienst tussen Nes en Holwerd. 

 
 

Het paardengraf in de duinen, begin jaren 80 

Het reddingstation van de KNRM heeft eigen faciliteiten in de Ballumerbocht aan de 
stroomleidam, zo'n 4 kilometer ten westen van de veerdam. Tot 1988 was de reddingsboot een 
motorsloep, die op het strand vanaf een botenwagen gelanceerd werd. Vanaf 1988 is er een 
motorreddingsboot en is de lancering van de reddingsboot met behulp van paarden een 
toeristische attractie. Ameland was het enige reddingsstation in West-Europa waar dit tot het 
eind van de motorsloep met behulp van paarden gebeurde. Op 14 augustus 1979 ging het 
mis, en werden de paarden in een diep zwin gesleurd. Ze zijn in de duinen begraven, naast de 
overgang waar de reddingsboot over het duin naar het strand getrokken werd. Hoewel 
overwogen werd om de paarden door een waterbestendige tractor te vervangen, is besloten 
nieuwe paarden op te leiden en de paardentractie te handhaven. Deze gebeurtenis wordt de 
ramp van Ameland genoemd. De oude reddingsboot is tentoongesteld in het reddingsmuseum 
"Abraham Fock", dat anno 2008 in restauratie is. 
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Vuurtoren van Ameland 

Het eiland beschikt over een klein vliegveld bij Ballum: Ameland Airport Ballum. Het wordt 
voornamelijk recreatief gebruikt, maar het is ook een landingsplaats voor de SAR 
reddingshelikopters van het 303 Search and Rescue squadron op Vliegbasis Leeuwarden, dat 
ambulancediensten levert voor het waddengebied. 

In oktober 2013 kreeg Ameland een subsidie van het Waddenfonds voor de bouw van een 
zonnepark met een vermogen van 6 megawatt (MW).[8] Het zonnepark zal na realisatie voorzien 
in minimaal 20% van het elektriciteitsverbruik van het eiland. Het park met een omvang van 
circa 10 hectare komt op het vliegveld van Ameland. De totale kosten van het project bedragen 
zo’n 6,9 miljoen euro. 

 

Terschelling 

 

Terschelling (Terschellings: Schylge; standaardfries: Skylge) is een gemeente in de provincie 
Friesland en uit het westen gerekend het derde bewoonde Nederlandse Waddeneiland. 

Terschelling grenst ten noorden aan de Noordzee en ten zuiden aan de Waddenzee; ten 
zuidwesten ligt Vlieland en ten oosten Ameland. De totale strandlengte is 30 kilometer en de 
totale lengte van de fietspaden is ruim 70 kilometer. 

            



111 

 

Net als bij de meeste andere Waddeneilanden is het toerisme een belangrijke bron van 
inkomsten. In het hoogseizoen herbergt het eiland meer dan driemaal zoveel mensen als in de 
winter. In juni is Terschelling jaarlijks de locatie voor het Oerol Festival. Verder kent 
Terschelling de zeevaartschool Willem Barentsz (sinds 1875). Ook bevindt zich een kaap op 
het eiland, namelijk: de Noordkaap. 

Het eiland is in de Middeleeuwen ontstaan nadat een zandplaat met de naam De Schelling 
samen ging met het oostelijker gelegen eiland Wexalia. De naam Wexalia, Wuxalia of Wecsile 
geldt als de middeleeuwse naam voor het gebied van Oost-Terschelling. De naam raakte al in 
de Middeleeuwen in onbruik. In de loop van de geschiedenis is Terschelling meerdere malen 
in andere handen overgegaan; de laatste keer was tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen 
Terschelling samen met Vlieland van de provincie Noord-Holland bij de provincie Friesland 
kwam. 

De oudste bewoningsresten op Terschelling dateren van rond 850, toen een klein houten 
kerkje werd gebouwd op een heuvel bij Striep of Striep. Deze heuvel is later als grafheuvel in 
gebruik genomen en staat bekend als het Strieperkerkhof. In een kerkenlijst uit de 11e eeuw 
wordt genoemd dat de Abdij van Echternach twee kerken bezat op Terschelling. 

 

Topografische gemeentekaart van Terschelling, dec. 2013 

Tijdens de Watersnood van 1287, op Terschelling ook wel de St. Hubertusvloed genoemd, 
kwam de Waddenzee tussen Terschelling en het vasteland van Fryslân te liggen. Voor die tijd 
was het eiland te voet bereikbaar vanaf Dijkshorn aan de Friese kust naar Hoorn. Hierdoor 
was Hoorn de belangrijkste plaats op het eiland. Na de ramp was de passage niet meer 
mogelijk, en kwam de verbinding op West te liggen. Hierdoor werd West-Terschelling de 
belangrijkste plaats.  

Vanouds bestaat er op Terschelling een controverse tussen de bewoners van West-
Terschelling, met een sterke gerichtheid op de zee, en de meer agrarisch georiënteerde 
bewoners van Oost-Terschelling. In 1612 leidde die controverse tot een scheiding van het 
eiland in twee bestuurseenheden, West-Terschelling en Oost-Terschelling. West-Terschelling 
werd vanuit het gelijknamige dorp bestuurd, het drosthuis van Oost-Terschelling stond in 
Midsland. Pas na de Franse bezetting in het begin van de negentiende eeuw werd Terschelling 
weer een bestuurlijke eenheid, en werd West-Terschelling het bestuurscentrum van de 
gemeente. 

Op 20 augustus 1666 is West-Terschelling tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog 
overvallen door een Engelse vloot. De vloot stond onder leiding van admiraal Robert Holmes, 
vergezeld door de Hollandse deserteur de kapitein Laurentsz van Heemskerk. Van Heemskerk 
wist dat de eilanden, waar een deel van de magazijnen van de staat en de Oostindische 
Compagnie zich bevonden, zich niet in staat van paraatheid bevonden. Oorspronkelijk was de 
admiraal van plan om Vlieland aan te vallen, maar bij verhoor van krijgsgevangenen bleek dat 
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Vlieland lang niet zo belangrijk was. De admiraal voer dus met 11 compagnieën naar de haven 
van West-Terschelling, die zij the town of Brandaris noemden. Zij troffen nauwelijks enige 
weerstand van de lokale bevolking. De soldaten trokken brandschattend door het ruim 
duizend huizen tellende dorp, dat vrijwel geheel in de as werd gelegd. In de Engelse 
geschiedenis heet dit Holmes' Bonfire vernoemd naar Sir Robert Holmes. Holmes, die wist hoe 
gevaarlijk en moeilijk bevaarbaar de kustwateren waren, zorgde ervoor met hoog water de 
haven weer te verlaten, en liet de rest van het eiland voor wat het was.  

De vuurtoren Brandaris, uit 1594, was in 1666 een van de weinige overgebleven gebouwen 
nadat de Engelsen West-Terschelling in brand hadden gestoken. 

Terschelling herbergt maar liefst drie taalvariëteiten; in het westen en oosten worden de Friese 
dialecten Westers en Aasters gesproken, terwijl men in Midsland een Hollands dialect spreekt, 
het Midslands of Meslonzers, te vergelijken met het stadsfries. Door de toenemende invloed 
van buitenaf (onder andere van het toerisme) worden de dialecten echter steeds meer 
verdrongen door het Nederlands, hoewel aan de westkant iets minder dan aan de oostkant. 

De oorspronkelijke dialectverdeling is als volgt: het Westers wordt gesproken in de hoofdplaats 
West-Terschelling; het Midslands in Midsland, Hee, Horp, Kaart, Kinnum en Baaiduinen; het 
Aasters in Striep, Landerum, Formerum, Lies, Hoorn en Oosterend. 

De gemeente Terschelling telt vijftien officiële kernen. De hoofdplaats is West-Terschelling. De 
Nederlandse namen zijn de officiële en de enige die op de plaatsnaamborden vermeld staan. 
Voor de gehuchten Striep en Kaard werden voor 2009 de namen Seerijp en Kaart gehanteerd. 

Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2010: 

Nederlandse naam Lokale naam Friese naam Inwoners 

West-Terschelling West West-Skylge 2423 

Midsland Meslôns Midslân 1015 

Hoorn  Hôane Hoarne 478 

Formerum Femearum Formearum 237 

Lies Lies Lies 140 

Oosterend Aastrein Aasterein 132 

Overige officiële kernen: 

Nederlandse naam Lokale naam Friese naam Inwoners 

Baaiduinen Baaidunen n.v.t. 109 

Hee Hee n.v.t. 29 

Horp  Horp n.v.t. - 

Kaard Kaard n.v.t. 14 

Kinnum Kinum n.v.t. 29 

Landerum Landerum n.v.t. 85 

Midsland aan Zee onbekend n.v.t.  

Striep Striep Stryp 29 

West aan Zee Peal Acht n.v.t.  

Naast deze officiële kernen bevinden zich in de gemeente de buurtschappen Dellewal, Halfweg 
en Midsland-Noord. 
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Ook zijn van Terschelling een aantal verdwenen nederzettingen bekend, namelijk Allum, 
Hierum, Stortum, Stattum, Schittrum en Wolmerum. 

De gemeenteraad van Terschelling bestaat uit 11 zetels. Hieronder staat de samenstelling 
van de gemeenteraad sinds 1998: Gemeenteraadszetels 

Partij 1998 2002 2006 2010            

PvdA 3 4 3 4            

Plaatselijk Belang 4 2 3 3            

VVD 2 2 3 2            

CDA 2 3 2 2            

Totaal 11 11 11 11            

 
 

Terschelling vanuit de ruimte gezien 

Het Waddeneiland Griend, een klein natuurreservaat gelegen ten zuiden van het eiland 
Terschelling en beheerd door Vereniging Natuurmonumenten, behoort tot de gemeente 
Terschelling. Het hoogste punt van Terschelling ligt achter het dorp West-Terschelling. Dit is 
het zogenaamde Kaapsduin. Op dit punt staat een zendhuisje, dat gebruikt werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het ligt 31,4 meter boven NAP. 

  

 
De verwerking van cranberry's op Terschelling 

Terschelling bestaat voor bijna 80% uit natuurlijk duinlandschap en kwelders. De duinen en 
kwelders zijn sinds 1909 in beheer bij het Staatsbosbeheer. Het westelijke deel van het eiland, 
de Noordsvaarder is ontstaan uit een zandplaat die rond 1850 met het eiland verheelde. De 
Kroonpolders ten noorden van West-Terschelling zijn ontstaan tussen 1921 en 1929 door de 
aanleg van stuifdijken. Andere duingebieden op Terschelling zijn het Griltjeplak, de 
Landerumerheide en de Koegelwieck. In de natte duinvalleien van Terschelling komt de 
cranberry of Amerikaanse veenbes voor. Deze uit Amerika afkomstige plant belandde op het 
eiland nadat een vat met bessen in 1845 aanspoelde. Op Terschelling wordt de cranberry nog 
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Pieter Sipkesheide genoemd, naar de vinder van het vat, Pieter Sipkes Cupido. De cranberry 
verwilderde en werd door botanicus Franciscus Holkema in 1868 ontdekt in een duinvallei 
met de naam Studentenplak. De pluk van cranberry's is op Terschelling verpacht aan het 
bedrijf Cranberry Cultuur Skylge. 

De Terschellinger polder bestaat geheel uit graslanden ten behoeve van de veehouderij. Op 
Terschelling zijn nog bijna twintig veehouders. 

De zone langs de binnenduinrand werd vroeger gebruikt voor het verbouwen van graan. 
Graanteelt is sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw van Terschelling verdwenen. 
Graanvelden werden beschermd tegen instuivend duinzand door de aanplant van elzenhagen. 
Het elzenhagenlandschap langs de binnenduinrand van West-Terschelling tot oostelijk van 
Oosterend (Terschelling) wordt beschouwd als een karakteristiek en waardevol 
landschappelijk element. 

Het waardevolle natuurreservaat de Boschplaat ligt op het oostelijke deel van Terschelling, en 
is bijna tien kilometer lang. Het reservaat is ontstaan nadat tussen 1932 en 1936 een stuifdijk 
is aangelegd, die de voorheen los van Terschelling liggende zandplaat definitief met 
Terschelling verbond. Op de zandplaat ontstond een waardevolle kweldervegetatie, met 
uitgebreide groeiplaatsen van Lamsoor (Limonium vulgare), Zeealsem (Artemisia maritima), 
Zoutmelde (Atriplex portulacoides) en tal van andere halofiele, of zoutminnende planten. Op 
de Boschplaat broeden Lepelaar, Grote stern, Noordse stern, Visdief, Dwergstern, Kleine 
mantelmeeuw, Grote mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Aalscholver, en andere 
soorten vogels. De Boschplaat heeft de status van Europees Natuurreservaat. 

Het eiland Terschelling is aardkundig zeer waardevol: de duinenvormen zijn zeer gevarieerd, 
zeer representatief en over het algemeen gaaf. Daarnaast zijn erosie- en 
sedimentatieprocessen nog steeds actief.  

Terschelling heeft een officieel meetstation van het KNMI dat bestaat sinds 1994. Hierdoor 
zijn gegevens over bijvoorbeeld neerslagwaarden nog niet opgenomen in de tabellen. 
Terschelling heeft een enigszins afwijkend klimaat ten opzichte van het Nederlandse 
vasteland: de nachten zijn zachter, maar overdag, met name in de lente en zomer is het minder 
warm. 

Weergemiddelden voor Hoorn (Terschelling) 

Maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaar 

gemiddeld maximum (°C) 5,0 5,1 7,8 11,3 15,0 17,6 20,2 20,4 17,6 13,5 9,2 6,1 12,4 

gemiddelde temperatuur (°C) 3,2 3,0 5,2 8,0 11,6 14,3 16,9 17,1 14,7 11,0 7,2 4,1 9,7 

gemiddeld minimum (°C) 1,1 0,7 2,5 4,6 8,1 10,6 13,1 13,3 11,3 8,2 4,8 1,8 6,7 

bron: KNMI: [1] (1981-2010) 

 

 
 

De haven van Terschelling, rechts vuurtoren Brandaris. 
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De havens van Terschelling liggen in een door de natuur gevormde baai in West-Terschelling. 
Binnenvarend is er eerst aan bakboord de steiger van het sleepvaart- en bergingsbedrijf 
'Rederij Noordgat' en de steiger van het KNRM reddingstation, daarna de veerhaven van de 
veerdienst richting Harlingen v.v. en Vlieland v.v voorzien van een getijdebrug. Zowel Rederij 
EVT (Eigen Veerdienst Terschelling) als Rederij Doeksen onderhouden veerdiensten vanuit 
deze veerhaven. 

Doorvarend komen vervolgens (ook aan bakboord) de aanlegsteigers voor de chartervloot, de 
Vaarwegmarkeringsdienst van Rijkswaterstaat en de Kustwacht. Achterin is een grote 
jachthaven, met veel voorzieningen: douches, wc's, wasmachines en internet. In de zomer ligt 
de haven erg vol, mede omdat het de meest oostelijke Nederlandse Waddenhaven is die met 
diepstekende jachten aangedaan kan worden en dus een stopplaats is op de route Engeland 
- Duitse Wad. Brandstof kan worden gebunkerd bij het brandstofponton aan het begin van 
de jachthaven. 

Behalve in de jachthaven loopt er gedurende het hele tij een redelijk grote stroom door de 
haven. Dit wordt veroorzaakt doordat met dammen een waterreservoir is gemaakt, dat achter 
in de haven een opening heeft. Tijdens opkomend tij loopt het reservoir gedeeltelijk vol over 
de relatief lage aangelegde dammen heen, tijdens eb moet al het water uit het reservoir door 
de haven heen terug naar zee. Op deze manier blijft de geul op diepte. Hier moet met 
manoeuvreren rekening gehouden worden. Aan de haven staat het koffiehuisje "Het Wakend 
Oog", dat als wachthuisje voor de schippers is gebouwd. 

Veerdiensten tussen Terschelling en Harlingen worden onderhouden door Rederij Doeksen en 
Rederij Eigen Veerdienst Terschelling (EVT). Over deze veerdiensten is al een jarenlange strijd 
gaande tussen Doeksen en Rijkswaterstaat enerzijds en EVT anderzijds. In 2011 berichtte de 
minister dat om de openbare dienst betrouwbaar uit te kunnen voeren rederij Doeksen 
voorrang heeft bij het gebruik van de rijksaanleginrichtingen, en dat EVT deze mag gebruiken 
voor zover de resterende capaciteit dat toelaat, en dat Rederij EVT hier niet tevreden mee is 
en meent dat de beperkte capaciteit het resultaat is van een samenspanning tussen 
rijksambtenaren en rederij Doeksen. EVT heeft in april 2011 een schadeclaim bij de Staat 
ingediend omdat zij van mening is dat de Staat onrechtmatig gehandeld heeft. De minister 
vond dat er van onrechtmatig handelen geen sprake was en kende daarom geen 
schadevergoeding toe.  

De regering heeft aan Doeksen een concessie verleend die Doeksen tot 2026 het alleenrecht 
geeft de verbinding te onderhouden, met dien verstande dat de concessie pas onherroepelijk 
is nadat een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure is afgerond. EVT en VAST 
(samenwerkingsverband van vier gemeenten) hebben daar tegen inderdaad een 
bezwaarprocedure begonnen. Het bezwaar is in maart 2012 afgewezen, maar EVT meldt dat 
zij in beroep gaat, zo nodig ook bij het Europese Hof, en meldt dat zij daarom nog zeker 5 tot 
6 jaar zal kunnen blijven varen.  

Sinds 30 maart 2012 vaart EVT met de Spathoek, een schip wat zowel passagiers als auto's 
en vracht kan vervoeren, twee (enkele dagen in winterdienst) of drie keer per dag heen en 
weer. 
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Het Stryper Wyfke: "Ze staan er met honderden, maar liggen er bij duizenden." 

Onder cultuurliefhebbers is het eiland vooral geroemd door het jaarlijkse theaterfestival Oerol 
Festival. Dit festival werd in 1981 opgericht door Joop Mulder, destijds eigenaar van café de 
Stoep in Midsland. Inmiddels is Oerol uitgegroeid tot een van de grootste 
locatietheaterfestivals in Europa. 

Musea 

• West-Terschelling: Museum 't Behouden Huys, Centrum voor Natuur en Landschap, 
Visserijmuseum Aike van Stien 

• Formerum: Wrakkenmuseum 
• Hoorn: Landbouwmuseum Het Hooivak 

Op Terschelling worden een aantal oude tradities in stand gehouden. Bekend is het 
Sunderum, een feest dat op 6 december in de dorpen Baaiduinen, Kaard, Kinnum, Midsland 
en Hoorn wordt gevierd. In de dorpen van Oost-Terschelling heeft ieder dorp een eigen 
bestuur, de buren, dat probeert de problemen in het dorp op te lossen. Zakelijke problemen 
worden behandeld tijdens een vergadering met de naam Mantsjebier, die in sommige dorpen 
rond de jaarwisseling wordt gehouden. Overige problemen worden besproken tijdens het 
Burebier. Op de vergaderingen zijn traditioneel alleen de volwassen mannelijke inwoners van 
de dorpen welkom. In de dorpen van Oost-Terschelling geldt de burenplicht, de zorg die de 
bewoners voor elkaar hebben. Dit strekt zich uit van hulp bij de bouw van huizen tot het 
organiseren van de begrafenis van overleden dorpsgenoten. Het gebruik met paard en kar de 
natuur in te trekken wordt op Terschelling Op e Riid gaan genoemd. 

Terschelling kent een levendige koor- en volksdanscultuur. Een andere voormalige eigenaar 
van de Stoep, Willem Fries, opende in 2005 het kleine Het West-End theater. Daarmee kreeg 
Terschelling als Oerol-eiland ook zijn eigen theatertje. 

Terschelling is rijk aan vele historische verhalen, maar ook een heel deel verhalen die in de 
loop van de eeuwen zijn aangedikt. Zo wordt in de sage rond het Stryper Wyfke verhaald dat 
soldaten na de plundering van West-Terschelling in 1666 al stropend oostelijk over het eiland 
wilden trekken, maar klaarblijkelijk omkeerden, en direct het anker lichtten om huiswaarts 
te keren. De reden zou zijn dat de Engelsen in de verte bij het dorp Striep donkere schimmen 
zagen. Een oud vrouwtje waarschuwde met de woorden: "Ze staan er met honderden, maar 
liggen er bij duizenden." Ze doelde echter op het kerkhof waar honderden grafzuilen stonden, 
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maar waar in de loop van de eeuwen duizenden begraven werden. De soldaten zouden dat 
hebben opgevat als dat er honderden soldaten stonden en er nog eens duizenden op de grond 
lagen. 

 

Schiermonnikoog 

 

 
 

Het eiland Schiermonnikoog dankt zijn naam aan de schiere monniken van Klaarkamp. 
Schiermonnikoog was een van de uithoven van het klooster. Schiermonnikoog (Eilanders: 
Schiermonnikeig, bijgenaamd Lytje Pole; Fries: Skiermûntseach) is vanuit het westen gerekend 
het vijfde bewoonde Nederlandse Waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Het 
gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde naam draagt. 

Met slechts 948 inwoners (1 augustus 2013, bron: CBS) is Schiermonnikoog de kleinste 
gemeente van Nederland qua inwoneraantal. De gemeente leeft voornamelijk van toerisme. 
Het eiland wordt geprezen om zijn rust, die onder andere in stand wordt gehouden doordat 
bezoekers hun auto op de vaste wal moeten achterlaten. Schiermonnikoog lag lange tijd vast 
aan de rest van Fryslân. Het eiland werd gevormd na de watersnood van 1287. In 1287 vond 
de Sint-Luciavloed plaats. Opéénvolgende stormvloeden scheiden West-Friesland en 
Westerlauwers Fryslân steeds verder van elkaar af, door het effect van vergroting van het 
scheidende wateroppervlak van Almere, Flevomeer en later het ontstaan van de Zuiderzee. 
Van de geschiedenis van Schiermonnikoog voor de middeleeuwen is niets bekend. In de 
middeleeuwen was Schiermonnikoog een uithof van het cisterciënzerklooster Claercamp uit 
Rinsumageest bij Dokkun, een van de kloosters in Fryslân. De monniken van het klooster, 
die land indijkten, droegen grijze pijen. Zo ontstond de naam: schier betekent grijs, en oog is 
etymologisch hetzelfde als ei in eiland. Ter herinnering aan de monniken is in 1961 in het 
dorp een standbeeld van een monnik, "De Schiere Monnik", geplaatst, gemaakt door Martin 
van Waning. De naam Schiermonnikoog wordt voor het eerst genoemd in 1440 in een akte 
(van Philips van Bourgondië). In 1580 werd Fryslân protestants. Het klooster verloor alle 
bezittingen, en Schiermonnikoog werd onderdeel van het gewest Fryslân. Het gewest verkocht 
het eiland wegens geldgebrek, en tussen  1638 en 1945 was Schiermonnikoog daardoor weer 
particulier eigendom. De familie Stachouwer bezat het eiland van 1640 tot 1859. Catharina 
Maria Stachouwer was tussen 1741 en 1761 voor twee derde eigenaar van het eiland. Zij liet 
zich Freule van Schiermonnikoog noemen. Haar eigenzinnige optreden bracht haar in 
aanvaring met de plaatselijke bevolking, en tot tweemaal toe riep zij bescherming van de 
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Staten van Fryslân in. Van 1859 tot 1893 was het eiland bezit van de Hagenees John Eric 
Banck. Deze liet een nieuwe waddendijk aanleggen en liet de duinen beplanten met helmgras 
om zandverstuivingen tegen te gaan. De Duitse graaf Hartwig Arthur von Bernstorff-
Wehningen, lid van de familie Von Bernstorff, kocht het eiland in 1893 voor 200.000 gulden. 
Hij liet naaldbossen aanleggen voor de houtproductie. Toen hij in 1939 overleed, erfde zijn 
zoon Bechtold Eugen graaf von Bernstorff  het eiland. 

Schiermonnikoog werd gedurende de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers bezet. Zij 
bouwden ten noordoosten van het dorp een radarpost ("Schleidorp") en legden een 
smalspoorlijn aan voor het transport van per schip aangevoerd bouwmateriaal. Toen in april 
1945 de provincie Groningen werd bevrijd door de Canadezen, vluchtte een groep van 
ongeveer 120 SS'ers naar het eiland, waar nog steeds een Duits garnizoen aanwezig was. Op 
11 juni werden de laatste 600 man Duitse troepen op Schiermonnikoog door de Canadezen 
afgevoerd. Eind 1945 werd het eiland door de Nederlandse staat geconfisceerd, omdat het als 
vijandelijk vermogen werd beschouwd. Graaf Bechtold Eugen von Bernstorff kon het goed 
vinden met de eilanders, maar kon desondanks niet voorkomen dat het eiland van hem zou 
worden afgenomen. Na de Tweede Wereldoorlog eiste de Nederlandse regering via een noodwet 
alle bezittingen op van de Duitsers, NSB'ers en landverraders, en dus ook Schiermonnikoog. 
Ook in Duitsland werden grote delen van zijn bezit door de Russen afgenomen. In 1964 
probeerde de graaf Schiermonnikoog terug te krijgen. Toen dat mislukte eiste hij een 
schadevergoeding van de Duitse staat. Bijna veertig jaar na de confiscatie kreeg hij in 1983 
een schamele vergoeding van slechts 80 000 Duitse Marken. Graaf Bechtold Eugen von 
Bernstorff overleed in 1987. 

 

 
Schiermonnikoog vanuit de ruimte gezien 
 

 

 
Strand bij paal 3 

Schiermonnikoog grenst ten noorden aan de Noordzee, en ten zuiden aan de Waddenzee. Ten 
westen ligt Ameland en ten oosten Rottumerplaat en de zandplaat Balg. Rederij Wagenborg 
onderhoudt een veerdienst tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. De totale lengte is 18 km 
en de totale lengte van de fietspaden is 30 km. Het eiland schuift door afkalving en aanslibbing 
steeds verder naar het oosten. Anno 2005 lag het oostelijk deel van het eiland op dezelfde 
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locatie als het westen van het vergane eiland Bosch. Een kilometer van het oostelijk punt van 
het eiland, een gebied dat overigens bij hoogwater onder water staat, was in de provincie 
Groningen (gemeente Eemsmond) komen te liggen. Per 1 januari 2006 is de grens 
gecorrigeerd. Deze loopt nu door de geul de Eilanderbalg. De voornaamste reden voor de 
grenswijziging was het scheppen van duidelijkheid omtrent de verantwoordelijkheid voor 

rampenbestrijding omdat bovenlangs de Waddeneilanden veel schepen met giftige lading 

varen. 

Op Schiermonnikoog ligt dijkring 1. Deze bestaat uit de waddendijk, de Westerduinen, 
Noorderduinen en Kooiduinen. De acceptabele normfrequentie voor overstromingen binnen 
deze dijkring is vastgesteld op eens in de tweeduizend jaar. In het najaar van 2013 wordt het 
overstromingsrisico opnieuw geanalyseerd.Het gelijknamige dorp Schiermonnikoog is de enige 
plaats in de gemeente. Plaatselijk wordt dit dorp ook wel Aisterbun oftewel 'Oosterburen' of 
Darp oftewel 'Dorp' genoemd. Het dorp dateert uit 1719 en werd in opdracht van de familie 
Stachouwer gebouwd omdat het oorspronkelijke dorp Westerburen langzaam door de zee werd 
verzwolgen. Het dorp is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en 
dorpsgezichten in Fryslân en is de noordelijkste plaats van Nederland. 

 

 
Gezicht op de Langestreek 

Na de Tweede Wereldoorlog verrees aan de zuidkant van het dorp een nieuwe wijk, die door 
de bewoners Nieuw-Dokkum wordt genoemd. In deze wijk staat een vmbo-school en een 
sporthal. Ter herinnering aan de betekenis van de walvisvaart in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog staan er midden in het dorp bij de Willemshof twee kaken van een blauwe vinvis, 
meegenomen door de eilander Klaas Visser, die kapitein van de Willem Barendsz was. Na 1995 
is een nieuwe wijk gebouwd aan de oostkant van het dorp. 

 

 
Vuurtoren 

Voor de scheepvaart zijn in de 19e eeuw twee vuurtorens op het eiland gebouwd: de 
Noordertoren en de Zuidertoren. Ook bevinden zich twee kapen op het eiland: Kaap 
Kobbeduinen  en Kaap Willemsduin. Schiermonnikoog heeft een continu bemande 
zeeverkeerspost, te bereiken via  VHF-kanaal 5. De jachthaven van Schiermonnikoog, een van 
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de zeventien Waddenhavens, is gesitueerd aan de zuidwestkant van het eiland aan de oude 
Veerdam. Het biedt van april tot november ruimte en faciliteiten aan 120 schepen.  

De haven is een echte getijhaven: de toegang is bevaarbaar vanaf ongeveer twee uren voor 
hoogwater tot twee uur na hoogwater. Met laagwater staat er in de haveningang slechts 
ongeveer 10 cm, bij hoogwater 1,50 m. water. 
 

 

 
Jachthaven met drooggevallen wad 

De aanvaarroute is aangegeven met betonning (tonnen, boeien en bakens) en prikken (staken, 
struikbakens of steekbakens), die, samen met een recente vaarkaart, noodzakelijk zijn om de 
haven te bereiken. Charterschepen kunnen afmeren aan de kop van de oude Veerdam en 
vallen helemaal droog. Droogvallen kan ook op de plaat ten oosten van de haven, bij laagwater 
is dan de kant bereikbaar. De veerboten (MS Rottum en MS Monnik) van Wagenborg houden 
de veerdienst tussen Schiermonnikoog en Lauuwersoog. 

 
 
Schiermonnikoog is al vanaf 1989 een Nationaal Park. Het is een onderdeel van een keten van 
20 Nationale Parken die samen een beeld geven van de verscheidenheid aan natuurlijke 
landschappen die je in ons land aantreft. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan, in het 
bezoekerscentrum wordt informatie gegeven en er zijn volop mogelijkheden om de natuur en 
cultuur van het eiland te beleven. Je treft er dan ook een goed onderhouden net van wandel- 
en fietspaden aan, waardoor je die natuur overal optimaal kunt beleven.  Die natuur is er voor 
ons allemaal, vandaar dat er op Schiermonnikoog maar weinig is afgesloten. Er zijn dan ook 
veel manieren om het eiland te ontdekken en te genieten van die prachtige natuur. De natuur 
van Schiermonnikoog is heel rijk en gevarieerd. Zo komen door het jaar heen meer dan 300 
vogelsoorten op het eiland voor, groeien er vele honderden plantensoorten, waaronder negen 
soorten orchideeën en kun je aan het strand meer dan 100 verschillende schelpensoorten 
vinden. Poepende ganzen dreigen boeren van Schiermonnikoog te verjagen. Dat zegt het CDA 
in de Tweede Kamer. Uit onderzoek is gebleken dat er op het eiland meer ammoniak wordt 
uitgestoten dan is toegestaan. Dat zou de schuld zijn van de melkveehouders op het eiland.  
Omdat de regels voor uitstoot steeds strenger worden, dreigen de boeren van het eiland af te 
moeten. Maar volgens het CDA is de hoge uitstoot het gevolg van de poep van ganzen, waarvan 
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het aantal explosief is gestegen. De christendemocraten hebben staatssecretaris Dijksma 
(landbouw) om opheldering gevraagd. De bewoners van Schiermonnikoog hebben 
donderdagavond en -nacht gewoon Klozum gevierd, ondanks de storm. Klozums zijn 
onherkenbaar verkleed en gaan bij de huizen langs. Als een deur op een kier staat of een 
gordijn open is, mogen de klozums naar binnen. Daar spelen ze dan gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar na en vaak worden zaken op het eiland op de hak genomen. Volgens 
burgemeester Sjon Stellinga van Schier was het een groot feest op zijn eiland. Sommige 
mensen konden niet meedoen, omdat ze moesten werken vanwege het hoge water. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om personeel van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM). 
Die waren extra alert, omdat er geen veerboten van en naar het eiland gingen. Ze hoefden niet 
in actie te komen, omdat niemand naar bijvoorbeeld een ziekenhuis op de vaste wal hoefde. 

 

 

De eerste bewoners van Schiermonnikoog waarvan men kennis heeft zijn de monniken van 

het klooster Claercamp. Van deze monniken is bekend dat ze zich veelal bezig hielden met het 

ontginnen van landbouwgronden zich veelal bezig hielden met het ontginnen van 

landbouwgronden. Om deze Cisterciënzer of Schiere monniken, die behalve voor 

Schiermonnikoog voor het gehele noorden van betekenis zijn geweest, te eren, is in 1961 een 

standbeeld van een Schiere Monnik onthuld op het Willemshof naast het gemeentehuis. In 

1580, ten tijde van de reformatie, zijn de Staten van Friesland eigenaar van het eiland 

geworden. Om van Schiermonnikoog wat opbrengsten te krijgen verpachte men de gronden 

op het eiland. Deze opbrengsten vielen nogal tegen en bovendien was er nogal wat onrust op 

het eiland waardoor de orde weer hersteld moest worden. Hierdoor, en het feit dat de Staten 

grote schulden hadden, werd besloten in 1638 het eiland te verkopen. Van 1638 tot 1859 is 

het eiland eigendom geweest van het geslacht Stachouwer, later Tjarda van Starkenborggh 

Stachouwer. Deze familie legde de grondslag voor de vorm van het dorp zoals we dat nu 

kennen, een dorp opgebouwd in zogenaamde Streken. Een groot aantal straatnamen zoals 

bijvoorbeeld Voorstreek, de Middenstreek, Langestreek en Noorderstreek herinneren nog 

steeds aan deze karakteristieke dorpsinrichting.  In 1859 kwam het eiland in handen van mr. 

J.E. Banck. Mr. Banck realiseerde op eigen kosten een dijk die het dorp tegen de zee moest 

beschermen. Op de nieuw ontstane poldergronden, de Banckspolder, kon de landbouw 

worden uitgebreid. Op zijn favoriete plekje op de dijk die hij liet aanleggen staat heden ten 

dage een stenen bank met uitzicht over de Waddenzee. Deze bank staat bij de eilanders nog 

steeds bekend als ‘De bank van Banck’ of ‘Bancks Bank’. 

 

In 1878 werd het eiland doorverkocht aan de Duitse graaf Hartwig Arthur von Bernstorff. Deze 

liet voor de houthandel een naaldbos aanplanten en zorgde voor de aanleg van de eerste 

veerdam, de huidige jachtjaven. Toen hij in 1940 overleed erfde zijn zoon Bechtold Eugen Graf 

von Bernstorff het eiland. Krachtens het besluit Vijandelijk Vermogen uit 1944 verviel het 

eigendom van het eiland na de Tweede Wereldoorlog aan de Nederlandse Staat waarmee 
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voorgoed een einde kwam aan het eiland Schiermonnikoog als privebezit. Heden ten dage 

maakt het eiland deel uit van de provincie Friesland en is Schiermonnikoog het kleinst 

bewoonde Waddeneiland. Het is ongeveer achttien kilometer lang en vier kilometer breed en 

heeft één dorp met de zelfde naam als het eiland. In de 17e eeuw waren er meerdere gehuchten. 

De grootste daarvan was Westerburen. Door zandverstuiving en afkaveling van de westkant 

was men gedwongen woningen in oostelijke richting te verplaatsen. Zo ontstond het huidige 

dorp. 

 

 
 

De streken (straten) werden van west naar oost gebouwd, om de invloed van de wind zoveel 

mogelijk te beperken. De eerste bebouwing bestond uit twee rechte, evenwijdig aan elkaar 

lopende streken,de huidige Voor- en Middenstreek. Later, is aan de noordzijde de derde streek, 

de Langestreek toegevoegd. De ruimte tussen de Lange- en Middenstreek werd vroeger 

gedeeltelijk als bleek en moestuin gebruikt. In het dorp staan nog vele prachtig gerestaureerde 

eilander huizen. Het oudste is het huisje Marten aan de Middenstreek uit 1721. De stranden 

van Schiermonnikoog worden tot de breedste van europa gerekend. De zee voor de kust van 

het eiland, de "onderwaterdelta", is er ondiep. De zandbanken die daar ontstaan, verplaatsen 

zich in de richting van het eiland en groeien vast aan het strand, dat zo nog breder wordt. Er 

is genoeg ruimte voor een ieder om te zonnen, zwemmen, vliegeren of heerlijk langs de 

waterlijn te lopen. Bij de diverse strandovergangen zijn borden geplaatst waarop u duidelijk 

kunt aflezen wat wel of niet is toegestaan op dat stuk strand. Zo zijn bijvoorbeeld 

stuntvliegeren en naaktrecreatie niet op het gehele strand toegestaan. Op de banken voor het 

strand kunt u regelmatig zeehonden zien liggen. Het is niet aan te raden om de geul over te 

steken naar de zandbanken, hoe aantrekkelijk en vredig het er ook uitziet. Bij opkomend 

water kunt U in een vrij korte tijd ingesloten raken door het opkomende zeewater. Bovendien 
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zijn er enkele plaatsen in de geul met een dikke sliblaag of drijfzand waarin U vast kunt blijven 

zitten.  De meest oostelijke punt van het eiland heet de Balg. De Balg is een enorme zandplaat 

van ongeveer twee kilometer breed. Een bezoek aan de Balg is zeker de moeite waard. 

Schiermonnikoog is al vanaf 1989 een Nationaal Park, een bijzonder natuurgebied dat goed 

beshcermd moet worden voor de generaties die na ons komen. Het is een onderdeel van een 

keten van twintig Nationale Parken die samen een beeld geven van de verscheidenheid aan 

natuurlijke landschappen die je in ons land aantreft. Er wordt wetenschappelijk onderzoek 

gedaan. In het bezoekerscentrum wordt informatie gegeven en er zijn nog volop mogelijkheden 

om de natuur en cultuur van het eiland te beleven. Je treft er dan ook een goed onderhouden 

net van wandel- en fietspaden aan, waardoor je die natuur overal optimaal kunt beleven. Die 

natuur is er voor ons allemaal, vandaar dat er op Schiermonnikoog maar weinig is afgesloten. 

Er zijn dan ook veel manieren om het eiland te ontdekken en te genieten van die prachtige 

natuur. In het midden van de  17 de eeuw bestond de beroepsbevolking van Schiermonnikoog 

voor een groot gedeelte uit zeevarenden. Vele eilander families vertrokken om in de buurt van 

de havens, zoals Rotterdam te gaan wonen. Minder gezinnen op het eiland betekende voor de 

plaatselijke middenstand ook minder inkomsten wat de gehele situatie niet ten goede kwam. 

Er werd gezocht naar andere mogelijkheden om de inkomens op Schiermonnikoog te 

verhogen. Bij het buureiland Borkum had men reeds een stap richting badplaats gemaakt en 

ook diverse notabelen op Schiermonnikoog zagen daar wel brood in. De familie Stachouwer 

ontbrak het aan de financiële middelen om een badplaats te ontwikkelen. De volgende 

eigenaar mr. J. E. Banck zag wel mogelijkheden en investeerde in diverse projecten. Hij liet 

een eenvoudig paviljoen bij de vuurtoren bouwen en kocht een schip voor de zomerverbinding 

Groningen- Schiermonnikoog v.v. Ook stelde hij een lijst samen met kamers van eilanders die 

geschikt waren voor de verhuur. Bovendien wist mr. Banck investeerders van buitenaf te 

interesseren om een luxe Badhotel te bouwen. Deze werd in 1887 feestelijk geopend. 

 

Door deze ontwikkelingen kwam het eiland Schiermonnikoog als badplaats in het nieuws. 

Ook de volgende eigenaar Graaf von Bernstorff, stimuleerde  Schiermonnikoog als 

vakantieverblijf. Dat hij echter regelmatig het volledige Badhotel voor zijn eigen familie 

reserveerde stuitte op tegenstand.  Het eiland kende toen ook al vaste gasten die met 

regelmaat het eiland bezochten. Een daarvan was de familie Biegel. Dhr. Biegel is degene 

geweest die jaren voor de oprichting van een VVV gepleit heeft. Op 5 augustus 1899 word in 

het Badhotel de Vereeniging tot Verfraaing en bevordering van het Vreemdelingenverkeer 

Schiermonnikoog een feit. Vanaf dat moment is de plaatselijke VVV druk met adverteren en 

het dorp te verfraaien door het plaatsen van banken en aanleggen van perkjes. Het aantal 

badgasten neemt in de loop van de jaren toe. Binnen de VVV bakkeleien bestuur en leden 

over diverse onderwerpen., de slechte bootverbindingen en de kurtax staan regelmatig op de 

agenda. Concurrentie en andere belangen leidde tot soms heftige discussies en het komen en 

gaan van bestuursleden. Eind 1923 ging het Badhotel als gevolg van voortdurende afslag van 

het eiland verloren. Hiermee verdween een belangrijk onderdeel van de badplaats. In de 

economisch slechte dertiger jaren was het aanbod van vakantieverblijven groter dan de vraag 

In de daarop volgend oorlogsjaren lag de Schiermonnikoog als badplaats en de VVV stil. Na 

de oorlog werd er al gauw een bestuursvergadering van de VVV belegd. Door de schaarste aan 

levensmiddelen en brandstof en de beperkte voorzieningen was de heropbouw van het 

toerisme echter niet eenvoudig. Vanaf de jaren zestig word in Nederland vakantie en recreatie 

een gewoon goed. Even een weekendje weg of een dagje Schiermonnikoog werd steeds 
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populairder. Zeker door de bouw van de haven in Lauwersoog waardoor de reis naar het eiland 

flink werd verkort. Op het eiland werden diverse bungalows in de parken zoals Bungalowpark 

De Monnik bijgebouwd. Het eiland wordt nu het gehele jaar door gasten bezocht. Jaarlijks 

ongeveer 300.000 mensen die komen genieten van alles wat het eiland te bieden heeft.  

 

 

Een bakboordprikke aan de Ostemonding 

In 1927 werd de eerste aanlegdam aangelegd. Voordien ging de postboot op het Wad voor 
anker en werd men per paard en wagen van en naar de boot gebracht. In 1962 werd de 
huidige aanlegdam in gebruik genomen. Aan en rond de eerste aanlegdam werden later 
aanpassingen en voorzieningen aangebracht en kreeg deze de functie van jachthaven. De 
jachthaven wordt geëxploiteerd door de stichting De Oude Veerdam. De jachthaven van 
Schiermonnikoog is een getijden haven. Een recente zeekaart is aan te bevelen omdat de 
loop en diepten van de geulen door de natuurlijke stromingen sterk aan veranderingen 
onderhevig zijn. De jachthaven biedt plaats aan 120 schepen. De nieuwbouw van de 
havenaccomodatie met het havenkantoor en de sanitaire voorzieningen zijn in de zomer van 
2007 gereed gekomen. Verscholen in het groen aan de Reddingsweg ligt het oorlogs- en 
drenkelingenkerkhof Vredenhof. Op initiatief van een aantal eilanders zoals Ruurd Fenenga, 
oud-kapitein op de zeilvaart, Theunis Riekert Visser, dorpsboer Rink de Boer en hotelier 
Sake van der Werff, werd het kerkhof in 1920 aangelegd en in gebruik genomen. Er liggen 
drenkelingen en oorlogsslachtoffers uit beide Wereldoorlogen begraven, afkomstig uit 
Australië, Canada, Groot-Brittannië en Polen. In samenwerking met de 
Oorlogsgravenstichting en de eilander Wyb-Jan Groendijk worden de graven onderhouden. 
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Het klooster Claercamp 
 

 

Geen provincie binnen de Nederland is zo gevormd door de kloosters als Fryslân en in geen 
andere provincie is daar zo weinig van overgebleven. Niet alleen heeft de beeldenstorm in 
Fryslân gewoed, ook vielen in 1580 alle kloosters aan de Staten van Friesland en werden ze 
vervolgens afgebroken. De oudste kloosters (Foswerd, Stavoren, Dokkum) ontstonden in de 
9e eeuw als kapittels van (augustijner) koorheren en gingen later tot één van de overige 
kloosterorden over. De meeste kloosters waren van de orde van de benedictijnen, 
cisterciënzers, augustijner koorheren, premonstratenzers en franciscanen. De meeste 
kloosters werden in de 15e eeuw hervormd onder invloed van de observantiebeweging, die een 
terugkeer tot strenge regels en gebruiken bepleitte. In de laatste periode van de Middeleeuwen 
was Fryslân rijk aan kloosters. In 1500 waren er ongeveer 50 kloosters in het tegenwoordige 
Fryslân. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de maatschappij. De kloosters waren in de 
eerste plaats religieuze centra, waar gebeden werd voor de zielenheil van de doden. Maar ze 
hadden ook een belangrijke economische functie. De monniken deden aan landbouw en 
handel en bij het aanleggen van zeedijken en het vruchtbaar maken van nieuw land speelden 
zij een vooraanstaande rol. De kloostertijd heeft ongeveer 400 jaar geduurd. De eerste 
kloosters werden gesticht in de 12e eeuw. Met de opkomst van de Reformatie in de 16e eeuw 
werd Fryslân protestants en kwam er een eind aan de rol van de katholieke kloosters. 

 

Molen Klaarkamp 

De opkomst van kloosters heeft in Fryslân lang op zich laten wachten. De reden daarvoor is 
dat de Friezen zich na de kerstening aanvankelijk helemaal op grote buitenlandse kloosters 
hebben gericht, zoals die van Fulda, Echternach en Werden. In de twaalfde eeuw begon in die 
situatie echter verandering te komen. Fryslân groeide toen zelfs uit tot een kloosterland bij 
uitstek. De functie van kloosters was in Fryslân, net als overal, eerst en vooral religieus. Zo 
stuurden de monniken elke dag weer hun gebeden op naar de hemel voor het zielenheil van 
hen zelf en hun begunstigers. Juist het veilig stellen van hun eigen zielenheil was voor heel 
wat mensen in goeden doen aanleiding om land aan kloosters af te staan. In totaal zou zo 
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ongeveer 20% van de Friese grond in kloosterbezit komen. Omdat Fryslân navenant rijk was, 
konden er ook zoveel kloosters worden gesticht. Vooral twee van de oudste kloosters in Fryslân 
zijn van grote betekenis geweest: Klaarkamp (bij Rinsumageest) en Mariëngaarde (bij Hallum). 
Van laatstgenoemd klooster is een kroniek bewaard gebleven waarin de levens van de eerste 
abten beschreven worden. Klaarkamp en Mariëngaarde horen tot twee rivaliserende orden, 
die in de twaalfde eeuw allebei nog nieuw waren: de cisterciënzers (ook wel ‘schiere monniken’ 
genaamd) en de premonstratenzers. Met name die beide orden hebben een stempel gezet op 
het Friese kloosterlandschap. Dat geldt ook voor de Groninger Ommelanden, waar het grootste 
en machtigste klooster van alle Friese landen verrees: de Bernardusabdij van Aduard, een 
dochterklooster van Klaarkamp. 

 

Afgraving omstreeks 1939-1941 door prof. Van Giffen (fundering pilaren). 

Typerend voor de cisterciënzers en de premonstratenzers is de aanwezigheid – naast de 
kloosterbroeders – van lekenbroeders. Deze ‘werkmonniken’ maakten het mogelijk dat de 
kloosters die tot de beide orden hoorden, ook centra van economische activiteit werden. Zo 
exploiteerden ze grote landbouwbedrijven (‘uithoven’). Daarnaast bemoeiden de cisterciënzer- 
en premonstratenzerkloosters zich intensief met zaken als turfwinning en handel. Het klooster 
Klaarkamp had een veenmeester (zelf ook een lekenbroeder) in dienst, die op de Skierstins in 
Veenwouden woonde. Datzelfde klooster had ook eigen handelsschepen in de vaart, die tot in 
Hamburg voeren. Ook met bedijking en de aanleg en het onderhoud van waterwegen, zijlen 
en bruggen hielden de verschillende kloosters zich bezig. 

Natuurlijk waren de Friese kloosters ook cultuurdragers. De monniken deden niet alleen aan 
bidden, zingen en mediteren, maar hielden zich ook bezig met lezen en schrijven. Onder hen 
waren geleerde lieden, die aan buitenlandse universiteiten gestudeerd hadden. Er zijn helaas 
niet zoveel handschriften uit Friese kloosters bewaard gebleven. Alleen uit het klooster Thabor 
(bij Sneek) zijn nogal wat schrijfproducten overgeleverd. Juist dat klooster is trouwens laat 
gesticht, opvallend genoeg door een van de zeldzame Friese ridders: Rienck Bockema.In de 
begintijd van de Friese vrijheid speelden de abten van de Friese kloosters, die zelf in de regel 
uit vooraanstaande Friese families stamden, een stabiliserende rol als vredestichters. Dat liep 
echter niet altijd goed af. Zo werd abt Eelco Liauckama van het klooster Lidlum bij 
Tzummarum, in 1322 door de lekenbroeders van zijn eigen klooster doodgeslagen. Dat was 
het begin van een langzaam sterker wordend verlies aan prestige van de kloosters. 
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De Friese vrijheid was op een mythe was gebaseerd, waarbij er een ' privilege' van Karel de 
Grote zou zijn geweest (Het Karelsprivilege) op grond waarvan de Friezen geen rijksbelastingen 
hoefden te betalen, geen feodale dienstbaarheid kenden en geen landsheer hoefden te 
erkennen die optrad namens de Keizer van het Heilge Roomse Rijk. Zo' n Karelsprivilege heeft 
nooit bestaan. Maar toch werd de Friese 'vrijheid' vastgelegd in een privilege van keizer 
Sigismund uit 1417. In de periode daarna had de keizer echter te kampen met groot 
geldgebrek en hij probeerde in de ' rijksonmiddellijke gebieden' dus de gebieden die direct 
onder het Rijk stonden een vertegenwoordiger aan te stellen, die namens hem belasting voor 
het Rijk kon heffen. Uiteindelijk werd de verdeeldheid en de partijstrijd tussen de Schieringers 
en de Vetkopers de Friezen noodlottig. In 1497 waren de Vetkopers met steun van de machtige 
stad Groningen aan de winnende hand. Daarop vroegen de Schieringers de hulp van hertog 
Albrecht van Saksen. Op 30 april 1498 sloten de Schieringers van Westergo een verbond met 
hertog Albrecht, waarbij ze hem als heer erkenden, maar waarbij ter behoud van hun vrijheid 
wel afspraken werden gemaakt met betrekking tot rechtspraak en belastingheffing. Nu moest 
hertog Albrecht nog door de keizer van het Roomse Rijk tot heer benoemd worden. De keizer 
had grote schulden bij de hertog open staan en dit vormde dus geen probleem. In 1498 
verpandde keizer Maximiliaan Friesland aan hertog Albrecht van Saksen, die daar 250.000 
goudguldens voor betaalde. Hertog Albrecht werd onder de naam erfelijk gubarnator en 
potestaat namens het heilige Roomse Rijk met het bestuur belast. Het leger van de hertog dat 
zijn rechten kwam opeisen kreeg uiteraard de steun van Westergo, dat vooral aanhanger was 
van de Schieringers, maar men bleef zich verzetten in Oostergo, dat Vetkopers was. Ook in de 
Zevenwouden bleef het verzet voortsmeulen en bleven de verschillende grietenijen zich 
zelfstandig opstellen. 

Harmen Wind heeft onder de titel "De izers fan de frijheid" een boek geschreven over de Friese 
vrijheidsstrijder Jancko Douwama uit Oldeboorn. In het boek beschrijft Wind de situatie van 
Douwama terwijl hij in gevangenschap terug kijkt op zijn leven. Het filmpje wordt aangevuld 
met een uitleg door historica Martha Kist die onderzoek heeft gedaan naar leven en werk van 
Jancko Douwama. Jancko Douwama (ca. 1482-1529) werd ten tijde van het Saksische 
bestuur over Friesland een van de leiders van de ontevreden Friezen. Hij sloot zich eerst aan 
bij Karel van Gelre maar toen hij begreep dat die ook uit was op eigen gewin koos hij de kant 
van Karel de Vijfde bij de verovering van Friesland. Hij werd door beide partijen gewantrouwd 
als verrader en dat leidde in 1523 tot zijn gevangenschap in Vilvoorde. 

In 1498 werd Albrecht van Saksen machthebber over Fryslân. Hij vestigde zijn centraal gezag 
in het Sjaardemaslot te Franeker. Dit kasteel stond binnen de stadswallen van Franeker op 
het tegenwoordige Sjûkelân. Het kasteel is in 1713 afgebroken en het terrein is nu vooral 
bekend door de jaarlijks georganiseerde PC, de belangrijkste kaatswedstrijd van Fryslân. Om 
zijn gezag te handhaven kreeg Albrecht steun van de Franeker edelman Hessel van Martena. 
Deze hielp met zijn manschappen om de belastingen te innen en de opstandige bevolking te 
bedwingen. Hessel was bewoner van het Martenahûs aan de Voorstraat in Franeker. In deze 
stadstins is nu een museum gevestigd. 

De veldheer van Albrecht van Saksen, Nuttert Fox, had oa Sloten bezet en de Lemsterlanders 
en de Stellingwervers werden door hem bij Wyckel verslagen. In 1498 vonden meerdere malen 
gevechten plaats tussen deze Fox en zijn tegenstanders, oa bij het Sneekermeer. De nieuwe 
machthebbers konden verder verzet niet tolereren, en hertog Albrecht stuurde een leger naar 
Stavoren. In 1498 versloeg de veldheer en rentmeester van de hertog, Willibrord van 
Schaumberg, bij Laaxens of Laaxum op het Rode Klif een leger van 15.000 man uit het 
Vetkoperse Oostergo en de Zevenwouden. Ook na deze veldslag was het verzet echter nog niet 
definitief gebroken. Hendrik van Saksen, de zoon van Albrecht, slaagde er niet in met zijn 
legers de Vetkopers en de boeren in Zuid-Oost Friesland definitief te onderwerpen. Begin mei 
1500 onder Hendrik van Saksen vindt er een volksoproer plaats omdat men tegen de afbraak 
van stinsen voor de bouw van blokhuizen in Leeuwarden en Harlingen was en omdat men 
tegen de extra belastingen was die de hertog zonder instemming van de friezen hief. Bovendien 
waren de Friezen kwaad omdat ze de overwinning op Willem IV niet mochten herdenken. De 
Friesen belegerden Franeker, waar hertog Hendrik verblijf hield. 
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De grote verbrokkeling van de rechtsgebieden verzwakte echter het verzet. Zo bleven de 
verschillende grietenijen die deel uitmaakten van de Zevenwouden zich zelfstandig opstellen 
en vormden zij geen voortdurende eenheid tegenover de aanvallende hertog. Toen de Friesen 
van oostergo Franeker belegerden waar hertog Hendrik verblijf hield weigerden de 
Stellingwervers mee te doen omdat het hier volgens hen ging om een conflict dat alleen 
Oostergo en Westergo betrof, landstreken waar zij nooit toe behoord hadden. 

Het werd al spoedig duidelijk dat de verdeelde Friezen uiteindelijk het onderspit zouden delven 
tegen de meer gecentraliseerde en gebureaucratiseerde organisaties van de Saksische 
hertogen. Steeds meer grietenijen werden onder de macht van de hertog gebracht en in 1500 
werden de Stellingwerven als laatste landstreek onderworpen toen de reeds genoemde 
veldheer Schaumberg met een leger naar Oldeberkoop kwam en een schatting opeiste. Een 
van de gevolgen van de onderwerping was, dat de grietmannen voortaan door de nieuwe 
machthebbers werden benoemd. In Stellingwerf werd de eerste grietman in 1504 benoemd. 
De Stellingwervers werden bij Friesland ingedeeld zonder dat zij dit zelf wilden. De vele 
oorlogen die zij voerden hadden de financiele mogelijkheden van de hertogen echter uitgeput 
en in 1515 droeg de hertog van Saksen zijn rechten over aan Karel V, die daar 100.000 
goudguldens voor betaalde. Heel wat minder dus dan de hertog van Saksen er oorspronkelijk 
zelf voor had betaald.  

Tussen de vorming van de absolutistische monarchie onder Karel V en de eerste aanzetten 
daartoe onder bisschop Jan van Arkel ligt een periode van meer dan 150 jaar waarin de 
verhoudingen uiterst gecompliceerd waren en waarin de vorming van de Habsburgse 
monarchie via zeer gecompliceerde sociaal-economische en politieke krachtenvelden tot stand 
kwam. Tijdens het bewind van Philips de Goede zijn reeds verschillende landstreken aan het 
Bourgondische huis gekomen waaronder in 1433 Holland, Zeeland en Henegouwen. De 
Bourgondiers werkten in Holland samen met de Kabeljauwen en deze coalitie heeft het 
gewonnen van Jacoba van Beieren met haar Hoekse aanhang die bestond uit de gilden en de 
relatief sterke landadel. Ook de strijd tussen Schieringers en Vetkopers in Friesland en de 
daaruit voortvloeidende verdeeldheid speelde op deze manier een belangrijke rol. 

De absolute monarchie vertoonde innerlijke tegenstrijdigheden omdat zij zowel steunde op de 
macht van de vorsten en de hoge adel als op de macht van de kooplieden uit de 
patriciersgeslachten. Maar de betekenis van de nieuwe staat en haar invloed blijkt duidelijk 
uit het feit, dat de regering in de veroverde gebieden ingrijpend veranderd werd en dat met 
name in het Sticht in 1528 de gilden van al hun politieke invloed werden beroofd. De staat 
stond verder altijd tegenover de boeren op het platteland en de ambachtslieden in de steden. 
Juist de uitbuiting van de boeren in de overwegend agrarische economie door een 
gecentraliseerd stelsel van belastingen was een belangrijk doel van de nieuwe staat. 

Het grote verval begon met het opkomen van de Reformatie na 1520. Het einde kwam in 1580, 
toen in Fryslân de macht werd overgenomen door de calvinisten. Alle kloosters werden toen 
bij besluit van de Staten opgeheven. Door confiscatie van het zeer omvangrijke landbezit van 
de kloosters, werd de provincie in één klap rijk. De kloostercomplexen werden haast allemaal 
al kort na 1580 afgebroken. Daardoor is er zo goed als niets meer terug te vinden van de oude 
glorietijd van de Friese kloosters. 

Ga voor de aardigheid op een mooie zomerse dag eens op de fiets naar Sijbrandahuis. Sla daar 
linksaf richting Birdaard. Na een paar honderd meter zie je aan de rechterkant, voor een 
boerderij, een hele grote steen staan. Een steen als herinnering aan het Klooster Klaarkamp. 
Wanneer je dan de fiets weg zet en het land in gaat, kijk dan eens goed in de bermen en sloten. 
Gegarandeerd zie je nog allemaal brokstukken van grote stenen. Hier was vroeger de grootste  

plaats van Dantumadeel, Klaarkamp. 
 
Klaarkamp, ook wel Claerkamp of Claarkamp, officieel Monasterium beate Maria de Claro 
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Campo (klooster van de Heilige Maria van Klaarkamp) was een cisterciënzer klooster bij het 
dorp Rinsumageest. Het klooster werd rond 1165 gesticht vanuit het Duitse 
cisterciënzerklooster Riddagshausen. Klaarkamp was het eerste cisterciënzerklooster in 
Noord-Nederland. De cisterciënzermonniken kwamen oorspronkelijk uit de Franse Abdij van  
Clairveaux, hetgeen "het lichte dal" betekent. Klaarkamp betekent "het lichte veld". De 
monniken droegen witte kappen. De lekenbroeders droegen grijze kappen en werden skiere 
mûntsen ("grijze monniken") genoemd. Grijs is in het Fries 'skier'. Je vindt dat 'skier' ook nog 
terug in de naam Schierstins, Schiersloot en Schiermonnikoog (in het Fries: Een lekenbroeder 
is een kloosterling die wel de gelofte van de orde waartoe hij behoort, heeft afgelegd doch 
zonder klerikale wijdingen en met minder verplichtingen ten aanzien van het kooroffice. De 
lekenbroeders voeren meestal handenarbeid uit of andere materiële en praktische 
aangelegenheden. Zo werkten ze bij de Cisterciënzers vooral op de uithoven, de grote 
boerderijachtige vestigingen van waaruit men het kloosterlijke grondbezit bewerkte en 
beheerde. Vroeger hadden zij actief noch passief stemrecht. In de laatste jaren kregen zij in 
vele orden en congregaties actief en voor sommige posten ook passief stemrecht. 

Vanuit Klaarkamp werden vele andere kloosters gesticht, onder andere bij Bolsward 
(Bloemkamp, 1990), Aduard (Klooster van Aduard, 1192) en Gerkesklooster (Jeruzalem, 
1249). De monniken van Klaarkamp hielden zich onder meer bezig met het vervaardigen van 
kloostermoppen, bakstenen gemaakt van de klei die zij nabij het klooster afgroeven. Hierdoor 
ontstond het Klaarkampermeer, tegenwoordig een drassig gebied dat door Staatsbosbeheer 
wordt beheerd. Ook bebouwden de monniken het land en staken zij turf. De monniken van 
Klaarkamp handelden in graan, wol, hout, turf, stenen, zout vlees, boter en kaas. Ook 
handelden ze in stenen, waarvan ze er duizenden moeten hebben gebakken. Die stenen 
noemen we kloostermoppen of 'oude Friezen'. Het zijn vrij grote, geelrode bakstenen, die 
gebruikt werden voor het bouwen van kerken in de buurt. Voor het bakken van al die stenen 
hadden de monniken klei nodig. Door het afgraven van de klei is waarschijnlijk het 
Klaarkampstermeer ontstaan. In de loop der jaren polderden de monniken ook heel veel land 
in. Hun schepen gingen via Dokkum zelfs naar de Oostzee en naar steden in Vlaanderen. 

Klaarkamp was vroeger het grootste dorp en nu is er niets meer van over. Hier woonden 
vroeger soms wel 600 mensen, terwijl de andere dorpen toen nog geen 200 inwoners hadden. 
Alleen Dokkum was groter. Het was het eerste, grootste en belangrijkste klooster van Fryslân. 
Ze hebben wel 20 dochterkloosters gesticht. De abt van het klooster (de baas) was één van de 
belangrijkste mensen van Fryslân. Er waren huizen, een gracht, een muur en het klooster 
stond op een terp die vier meter hoog was. Honderden jaren lang hebben de monniken en 
lekebroeders daar gewoond Lekebroeders zijn een soort monniken die de kloostergelofte niet 
afgelegd hadden. Ze hebben er duizenden stenen gebakken. Die stenen worden 
kloostermoppen genoemd en ook wel oude Friezen. Het zijn van die erg grote stenen, de geel 
rode stenen waar de oude kerken hier in de gemeente van gebouwd zijn. Voor het bakken van 
al die stenen hadden ze klei nodig en waarschijnlijk is daarom het Klaarkampstermeer 
ontstaan. De monniken hebben veel land langs de Ee ingepolderd en hun schepen gingen via 
Dokkum zelfs naar de Oostzee. De grachten aan de Birdaarderstraatweg bij Sijbrandahuis 
geven nog de omtrek van het grote klooster aan.  
 
Noordelijk van Rinsumageest (nabij Dokkum) in de gemeente Dantumadeel in Fryslân, stond 
eens het grote klooster Klaarkamp, dat werd gesticht rond het jaar 1165. Het behoorde aan 
de Orde der Cisterciënzers die oorspronkelijk uit Frankrijk kwamen. De orde werd in 1098 
gesticht door Robertus van Molesme en had als uitgangspunt de regels van de Heilige 
Benedictus, in de soberste en puurste vorm. Claercamp was het eerste cisterciënzer klooster 
in Noord-Nederland. Klaarkamp betekent 'het lichte veld'. De monniken droegen witte kappen. 
De lekenbroeders droegen grijze kappen en werden in het Fries 'skiere mûntsen' (grijze 
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monniken) genoemd. Het eiland Schiermonnikoog (eiland van de grijze monniken) hoorde bij 
het klooster Claercamp. De monniken van Klaarkamp hielden zich onder meer bezig met het 
vervaardigen van kloostermoppen. Dat zijn bakstenen gemaakt van de klei die zij nabij het 
klooster afgroeven. Hierdoor ontstond het Klaarkampermeer, tegenwoordig een drassig gebied 
dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd. Ook bebouwden de monniken het land en staken 
zij turf. Het klooster bezat op het hoogtepunt 2500 hectare grond en zo'n 80 boerderijen. In 
het klooster woonden tientallen monniken en enkele honderden lekenbroeders.  

Op de plaats waar eens het klooster heeft gestaan, vlakbij Sijbrandahuis (aan de 
Klaarkampsterweg tussen Dokkum en Birdaard), is nu nog een steen te vinden met het 
toepasselijke latijnse opschrift "Terar Dvm Prosim" ( ik moge verteren, als ik maar nuttig ben). 
Tegenover de steen in zuidelijke richting is het terrein te zien waar eens het klooster stond; 
het lager gelegen, afgegraven land).  De Cisterciënzers verspreiden zich over geheel Europa; 
klooster Klaarkamp was het eerste klooster in Noord-Nederland en werd gesticht vanuit het 
klooster Riddagshausen in Duitsland. Via Klaarkamp werden later weer de kloosters in 
Bolsward (Bloemkamp, 1190), Aduard (1192) en Gerkesklooster gesticht.   
De eerste gebouwen zullen niet veel hebben voorgesteld, later werd het totale oppervlak ±250 
bij 250 meter. Er huisden tientallen koormonniken en honderden (!) lekebroeders. 
Bijgebouwen dienden als brouwerij, kuiperij, duiventil, wasplaats enz. Uithoven waren te 
vinden in Janum (kerkje op de terp), Sijbrandahuis (kloosterkapel), Schiermonnikoog - 
genoemd naar het uiterlijk van de in grijs gewaad geklede monniken - en de Schierstins in 
Veenwouden. 

De Schierstins in Veenwouden was een versterkte stins (verdedigingstoren) die de omgeving 
en de handelsroute van toendertijd veilig moest stellen. De toren is gelukkig behoed van sloop 
en gerestaureerd. Het is thans de enige stins in Fryslân. Op de bovenverdieping is de 
permanente tentoonstelling "Ljocht en Skaad" over het kloosterleven. 

 

Het klooster werd rond 1165 gesticht vanuit het Duitse cisterciënzerklooster Riddagshausen. 
Klaarkamp was het eerste cisterciënzerklooster in Noord-Nederland. De 
cisterciënzermonniken kwamen oorspronkelijk uit de Franse Abdij van Clairvaux, hetgeen 
"het lichte dal" betekent. Klaarkamp betekent "het lichte veld". De monniken droegen witte 
kappen. De lekenbroeders droegen grijze kappen en werden in het Fries skiere mûntsen ("grijze 
monniken") genoemd. Een uithof is een grote kloosterboerderij/abdijhoeve van waaruit de 
vaak aanzienlijke landerijen die aan een kloosterorde toebehoorden, werden bewerkt en 
beheerd. In eerste instantie deden monniken meestal zelf het werk op deze uithoven, later 
werden die taken vaak uitbesteed aan lekenbroeders. Soms werden de hoeves ook verpacht. 
Met name kloosters van ordes als de cisterciënzers hadden vaak vele uithoven, bijvoorbeeld 
in Lamswaarde, Graauw en Othene in Zeeuws-Vlaanderen en Giersbergen in Noord-Brabant. 
De bedelorden kenden daarentegen geen uithoven. 
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Een kloosterorde is een orde van religieuzen, mannen of vrouwen, die zich verenigd hebben 
omtrent een gemeenschappelijke geloofsopvatting en kloosterregel waaraan zij gebonden zijn, 
en op een permanente wijze samenleven binnen één en dezelfde plaatselijke gemeenschap, 
een klooster of een tempel. Meerdere kloosters van gelijkgezinde religieuzen vormen samen 
een kloosterorde. 

Bedelorden zijn religieuze ordes die afhankelijk zijn van het bedelen of van liefdadigheid voor 
hun levensonderhoud. In principe hebben ze geen eigendom, noch individueel, noch 
gezamenlijk, en leggen ze de gelofte van armoede af, met de bedoeling al hun tijd en energie 
te besteden aan hun religieuze werk. Een convers (meervoud: conversen of in het Latijn: 
conversi = bekeerden) is heden ten dage een synoniem voor lekenbroeder geworden. 
Oorspronkelijk waren het kerkelijke boetelingen of zij die op latere leeftijd in het klooster 
traden. Bij de camaldulenzen en later ook de andere monnikenordes waren het lekenbroeders 
zonder geloften. Vanaf 1200 legden zij wel geloften af, doch namen niet deel aan het 
koorgebed. Ook bij de bedelorden en in het kerkelijk recht werd de naam synoniem met 
lekenbroeder. Ze werden gebruikt voor het wereldse en ruwe werk. Hun zeden waren daarmee 
vaak in overeenstemming (vechten!), zodat bij de kloosterhervorming in de 15de eeuw de 
conversen meestal verdwenen. 

Een kloosterregel is in het christendom de leefregel of het geheel van leefregel en constituties 
waarnaar de leden van een kloosterorde zich richten. In het christendom zijn er een aantal 
belangrijke kloosterregels geweest. De regel van Chrodegang van Metz gold in eerste instantie 
voor kanunniken, niet voor monniken. Caesarius van Arles schreef ook een kloosterregel, 
maar deze vond geen navolging. Aan een kloosterregel werden naargelang de precieze inhoud 
van de betreffende regel en de gewenste strengheid bij de navolging ervan vaak constituties 
opgesteld die meer gedetailleerde regelingen bevatten voor de dagelijkse gang van zaken in 
een klooster. De Regel van Benedictus is door de grote verspreiding van de kloosters der 
benedictijnen lange tijd de kloosterregel bij uitstek geweest. Karel de Grote stelde deze regel 
verplicht. De meer algemeen geformuleerde Regel van Augustinus werd midden dertiende 
eeuw door de paus verplicht gesteld als te kiezen regel voor nieuwe kloosterorden. Onder de 
Regel van Augustinus verstaat men overigens feitelijk vijf verschillende teksten. Een brief over 
het kloosterleven bestaat zowel in een versie voor vrouwen als voor mannen. Niet alleen de 
augustijnen volgen deze regel. Met name de bedelorden kozen voor deze regel, met 
uitzondering van de franciscanen. De clarissen volgen de regel van hun stichteres Clara van 
Assisi, maar een aantal hieruit ontstane congregaties doet dit juist weer niet. Kloosterregels 
kunnen bepalingen over allerlei aspecten van het kloosterleven betreffen. Een basisgegeven 
zijn de evangelische raden, de oproep om te leven in gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. 
Met name vindt men er regelingen voor de gebedstijden, specifiek voor het getijdengebed, 
inclusief het aantal en soms zelfs de keuze van de te bidden psalmen. Ook het noviciaat, de 
gang van zaken bij de maaltijden, de te verrichten werkzaamheden, voorschriften voor 
geestelijke lectuur en meditatie, de verdeling van taken en speciaal de rol van de abt of andere 
overste kunnen erin worden besproken. 

Behalve formele regels kennen verschillende orden en congregaties ook specifieke documenten 
voor het gedrag, houding en spiritualiteit, zoals de constituties van de dominicanen. De 
kloosters die in de tiende eeuw de hervormingen van de abdij van  Gorze en de abdij van Cluny 
overnamen, volgden eigen consuetudines, "gewoonten". In het leven van de cicsterciënzers 
speelden in de twaalfde eeuw documenten als het Magnum exordium en de Carta caritatis – 
geschreven door Stephan Harding – en de geschriften van Bernardus van Clairveaux een 
belangrijke rol. Bij de jezuïeten moet men verplicht de Exercities van Ignatius van Loyola lezen. 
De kloostergeloften of religieuze geloften zijn de publieke geloften van armoede, zuiverheid 
(ongehuwd blijven) en gehoorzaamheid die door kloosterlingen en andere religieuzen in de 
Rooms-katholieke kerk, de Anglicaanse Kerk en de Oosters-orthodoxe Kerk worden afgelegd. 
Ze drukken een volledige toewijding aan de dienst van God  en van de naaste uit. De 
kloostergeloften beantwoorden aan de evangelische raden. In het christendom is een definitie 
van God "het eeuwige wezen dat het universum heeft geschapen en bewaart". De bijbel spreekt 
nooit van God in een onpersoonlijke zin. In plaats daarvan verwijst het boek naar Hem in 
persoonlijke termen, als iemand die is, die spreekt, die ziet, hoort, handelt en liefheeft. 
Christenen geloven dat God een wil en een persoonlijkheid heeft en een almachtig, goddelijk 



132 

 

en welwillend wezen is. Hij wordt in de Bijbel beschreven als in de eerste plaats bezig met 
mensen en hun heil. In de katholieke kerk worden de kloostergeloften naar canoniek recht 
geregeld in de canons 654-658 van het Kerkelijk Wetboek (1983). Ze worden in het algemeen 
in de volgende twee stappen genomen: eerst de tijdelijke eerste geloften, en na een paar jaar 
de eeuwige geloften. Het doen van geloften wordt soms ook wel professie of inkleding genoemd. 
De novice kan in principe zijn of haar eerste geloften afleggen na minimaal één jaar noviciaat. 
Deze tijdelijke geloften moeten na enige tijd vernieuwd worden. Door de tijdelijke geloften 
wordt men voorlopig opgenomen in de religieuze  orde of congregatie. Minimaal drie jaar na 
het afleggen van de tijdelijke geloften kan men de eeuwige geloften afleggen. Hierdoor wordt 
men permanent lid van een religieuze orde of congregatie. 

Het Getijdengebed (lat. Liturgia horarum) is het dagelijkse gebed door de katholieke kerk 
voorgeschreven voor monniken, monialen, priesters en leken. Het getijdengebed bestaat 
hoofdzakelijk uit de 150 psalmen toegeschreven aan koning David met daarnaast hymnen, 
kantieken en lezingen. Voor geestelijken met hogere wijdingen, diakens (in voorbereiding op 
het priesterambt), monniken, bisschoppen en priesters, is het getijdengebed een canonieke 
verplichting. Voor leken die tot (permanent) diaken gewijd zijn, kan het verplicht gesteld 
worden door het bisdom. Er zijn talloze termen in gebruik om het getijdengebed te benoemen. 
Zo spreekt men ook van “getijden”, ‘’koorgebed’’, “heilig officie”, “uren”, “horologium” (in de 
oosterse en orthodoxe kerken), “breviergebed” etcetera. Het getijdengebed kan teruggevoerd 
worden op het dagelijkse gebed dat in zwang was bij de joden. Het getijdengebed heeft vanaf 
de vroege christenen een ganse evolutie doorgemaakt, maar is vandaag nog steeds het officiële 
publieke gebed van de rooms-katholieke kerk in antwoord op de vraag van Jezus Christus 
aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden. Ook bij de andere christelijke kerken is 
het getijdengebed bewaard gebleven. 

 

Vanaf de 12e eeuw tot aan het einde van de Middeleeuwen – halverwege de 16e eeuw – heeft 
het Claercamp klooster bestaan, die een belangrijke en machtige functie vervulde in Noord-
Europa. De monniken waren vaak kapitaalkrachtig en correspondeerden met koningen en 
pausen. Bij monniken denken wij aan vrome, rustige broeders. Maar het kloosterleven in 
Klaarkamp verliep niet altijd even rustig. Er waren periodes van bloei en achteruitgang. Bij 
een ruzie tussen het klooster van Ferwerd en Klaarkamp werden vier monniken van 
Klaarkamp gedood. In 1524 werd de abt van Klaarkamp doodgestoken door een monnik. De 
abt ergerde zich aan het drankgebruik van de man. De monnik vluchtte naar Leeuwarden, 
maar werd gevangen genomen en in Klaarkamp opgesloten in een cel die bijna volledig 
dichtgemetseld was. 

 ‘Tmeeste ende tgrootste van alle cloisteren, wel begraven mit wyden graften’. Zo  wordt het 
Cisterciënzer klooster Klaarcamp in een uit 1468 daterend spionagerapport aan Karel de 
Stoute omschreven. Deze beschrijving weerspiegelt de indruk die het kloostercomplex op 
bezoekers van dit deel van Fryslân in de Middeleeuwen moet hebben gemaakt. Het uit 
baksteen opgetrokken kloostercomplex torende op een 3-4 m hoge terp ruim boven de 
omgeving uit en was in de late 12e eeuw een van de eerste bouwwerken uitgevoerd in dit 
bouwmateriaal. Het complex werd omgeven door een dubbele omgrachting met wallen. 
Poorten markeerden de toegangen tot het complex. In de loop van de Middeleeuwen wist het 
klooster een grondbezit van meer dan 4.000 ha op te bouwen. Landerijen en boerderijen lagen 
verspreid over heel Noordelijk Oostergo, van Leeuwarden tot aan Schiermonnikoog. 
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Gedurende de Tachtigjarige Oorlog, rond 1580, kwam een einde aan het kloostercomplex. Op 
last van de Staten van Friesland werd het complex ontmanteld, waarbij de opstallen werden 
gesloopt, de wallen geslecht en de grachten gedempt. 

Een van de redenen voor sloop was dat men vreesde dat het complex door Spaanse troepen 
zou worden gebruikt als vesting. Hier wraakte zich het weerbare karakter van het voormalige 
kloostercomplex. Vanaf 1858 viel de terp waarop het klooster lag ten prooi aan terpafgavingen. 
Tot 1942 werden vele tonnen vruchtbare terpaarde afgegraven en afgevoerd. Tijdens de 
afgravingen konden in de periode 1939-1941 doorAlbert Egges van Giffen opgravingen worden 
gedaan. Met het opruimen van de resten van het klooster verdween evenwel niet de 
belangstelling voor het complex. Klaarkamp staat nog steeds in de belangstelling van velen. 
Dit geldt niet alleen voor (bouw)historici en archeologen, maar vooral voor inwoners van de 
gemeente Dantumadeel. Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van de Stichting 
Klooster Claerkamp. Deze stichting beijvert zich al jaren om het kloosterverleden zicht- en 
beleefbaar te maken. In 2008 is het zuidelijke deel van het kloostercomplex aangewezen als 
archeologisch rijksmonument. De resultaten van de opgravingen van Van Giffen, 
gecombineerd met het feit dat complex een belangrijk ‘lieu de memoire’ is, vormden de basis 
hiervoor. In september 2010 is een waarderend onderzoek uitgevoerd op het noordelijke 
terreindeel en zijn enkele sleuven gegraven op het zuidelijke deel. Het archeologische 
onderzoek komt deels voort uit vragen vanuit de gemeente Dantumadeel en de provincie 
Fryslân ten aanzien van randvoorwaarden voor eventuele toekomstige 
inrichtingsmaatregelen, en anderzijds uit de vraag naar de fysieke en inhoudelijke kwaliteit 
van het noordelijke terreindeel in verband met een mogelijk uitbreiding van het beschermde 
areaal. Het onderzoek heeft uitgewezen dat zich in het noordelijke terreindeel verschillende 
grondsporen bevinden, waaronder greppels/sloten, grachten, kuilen en funderingsresten, 
daterend uit de kloosterperiode en de periode daarna. Deze sporen hangen waarschijnlijk 
samen met bebouwing op en het gebruik van dit terreindeel. De sporenconcentratie wordt 
begrensd door een zeventien meter brede gracht. 

De cisterciënzer abdij Klaarkamp (van vóór 1163) was, met een grondbezit van 2500 ha, een 
van de grootste kloosters in Fryslân. Het lag ten noorden van het Klaarkampermeer; nu een 
door Staatsbosbeheer beheerd drassig gebied dat allerlei broedvogels aantrekt. Er is 
waarschijnlijk voor deze locatie gekozen, omdat het nabij de martelaarsplaats van Bonifatius 
lag. Klaarkamp had uithoven in onder andere de Schierstins te Veenwouden en op 
Schiermonnikoog (de namen verwijzen naar de grijze pijen van de kloosterlingen). Het klooster 
had grote invloed op het in cultuur brengen van de omgeving: bedijking, ontwatering, 
vervening en het geschikt maken voor landbouw. Spoedig na de Hervorming is Klaarkamp 
gesloopt. Opgravingen hebben aangetoond dat Klaarkamp van baksteen was gebouwd; een 
kentering in de bouwtechniek. Algemeen wordt aangenomen dat de kloosters in de twaalfde 
eeuw een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de productie van baksteen in de kuststreek 
van de noordelijke Nederlanden. Dankzij opgravingen is een groot deel van de plattegrond van 
kerk- en kloostergebouwen blootgelegd. Opmerkelijk bleek de omvang van de kruiskerk: het 
nabijgelegen kerkje van Sybrandahuis zou er twintig keer in passen. 

De monniken van Klaarkamp hielden zich onder meer bezig met het vervaardigen van 
kloostermoppen, bakstenen gemaakt van de klei die zij nabij het klooster afgroeven. Hierdoor 
ontstond het Klaarkampermeer, tegenwoordig een drassig gebied dat door Staatsbosbeheer 
wordt beheerd. Ook bebouwden de monniken het land en staken zij turf. Op het hoogtepunt 
bezat het klooster 2500 hectare grond en zo'n 80 boerderijen. In het klooster woonden 
tientallen monniken en enkele honderden lekenbroeders. Ook had het klooster verscheidene 
uithoven, waarvan Sijbrandahuis er vermoedelijk een was. Daarnaast was er een uithof in 
Janum en ook de Schierstins nabij Veenwouden hoorde vanaf 1439 bij het klooster. Ook 
Schiermonnikoog (eiland van de grijze monniken) hoorde bij het klooster Klaarkamp. 
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Klooster Claercamp 

Tijdens de twisten tussen de Schieringers en Vetkopers behoorde Klaarkamp uiteraard tot de 
factie van de Schieringers. Een ander klooster, Bethanië of Foswerd bij Ferwerd, behoorde tot 
de factie van de Vetkopers. Toen in 1387 de kerk van Bethanië afbrandde kreeg Klaarkamp 
daarvan de schuld en bij wijze van wraak werden vier monniken uit Klaarkamp doodgeslagen. 
Pas vele jaren later werd de ruzie bijgelegd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ging Fryslân over 
van het katholicisme naar het protestantisme. De kloosters, waaronder Klaarkamp, werden 
op 31 maart 1580 opgeheven en de bezittingen vervielen aan de Staten van Friesland. De 
kloosters werden afgebroken, de grond en de stenen waar het klooster van waren gebouwd 
(kloostermoppen) werden verkocht. 

Tussen 1858 en 1941 werd de terp waarop Klaarkamp gebouwd was afgegraven en de grond 
werd verkocht. Oorspronkelijk was de terp zo'n vier en een halve meter hoog. Tijdens het 
afgraven van de terp werden veel archeologische vondsten gedaan uit de tijd van het klooster, 
maar ook veel oudere, uit de Romeinse tijd. Op het hoogtepunt van zijn bestaan woonden er 
700 monniken en besloeg het terrein maar liefst 60 hectare. De koning van Frankrijk bracht 
er volgens de legendes een bezoek omdat hij het beschouwde als een belangrijke machtsfactor. 
Maar wie tegenwoordig op zoek gaat naar het klooster Claercamp in Noordoost-Friesland moet 
goed zoeken. 

 

 

 

 

 

 

Lange rechte stukken landbouwgrond en grazende koeien. Dat is wat je aantreft als je het 
dorp Rinsumageest uit rijdt over de Klaarcampsterweg. Alleen de naam van de weg doet 
vermoeden dat we in elk geval in de buurt zijn van het voormalige klooster. Maar wie net iets 
beter kijkt ziet meer. Zo lopen de sloten tussen de verschillende weilanden net even anders 
dan normaal. Ze kronkelen meer en, nog opmerkelijker, ze zijn op sommige plekken dubbel 
aangelegd. Dit zijn de voormalige grachten die het middeleeuwse klooster moesten 
beschermen. Voor de komst van de monniken werd deze plek in de bronnen aangeduid als 
Ringesheim. Waar de naam precies vandaan komt is onbekend, maar in de 12de eeuw n.Chr. 
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werd hiermee de bijna vier meter hoge terp bedoeld die al eeuwen hier lag. De terp was bijna 
vijf hectare groot en daardoor ideaal voor de oprichting van een klooster.  
 
De broeders die hier in 1165 begonnen met de bouw van hun nieuwe onderkomen waren lid 
van de orde van de cisterciënzers. Een relatief nieuwe kloosterorde die in 1098 was opgericht 
in Frankrijk. De eerste broeders van het nieuwe klooster kwamen dan ook uit Frankrijk. Om 
precies te zijn uit het klooster van Clairvaux. Voor de bouw van hun klooster maakten de 
monniken gebruik van de grond rondom de terp. De kleigrond bleek namelijk uitermate 
geschikt voor het bakken van de stenen die we nu kennen als kloostermoppen. En zo ontstond 
niet alleen het eerste cisterciënzersklooster van Nederland, maar ook het eerste bakstenen 
gebouw van ons land sinds het vertrek van de Romeinen. Klooster Claerkamp maakte vrijwel 
onmiddellijk een tijd door van grote bloei. Het klooster werd rijk, onder andere door het steken 
van turf, maar groeide ook nog eens enorm. Het kloosterterrein zelf ging van 5 naar 60 hectare 
en kreeg flink wat bijgebouwen. Maar ook de bezittingen daarbuiten groeiden enorm. Meer 
dan 2000 hectare grond en tientallen boerderijen hoorden halverwege de 14de eeuw bij 
Claerkamp.  
 
Het meest opmerkelijke bezit was misschien wel het Waddeneiland Schiermonnikoog. Dat 
eiland heeft zijn naam te danken aan de grijze kappen die de monniken droegen. Vanwege de 
kappen werden de cisterciënzers in Fryslân Skiere mûnsen genoemd, wat grauwe monniken 
betekent.  Aan de groei van het klooster en de bijbehorende macht kwam tijdens de 80-jarige 
oorlog vrij abrupt een eind. Door de grootte van het klooster en zijn brede grachten was 
Claerkamp van militaire betekenis geworden. De Staten van Friesland waren bang dat de 
Spanjaarden het klooster zouden gebruiken als uitvalsbasis voor de aanvallen in Noord-
Nederland. Op 31 maart 1580 besloten ze dat Claerkamp zo snel mogelijk moest worden 
opgeheven. De monniken werden verplicht met pensioen gestuurd en de gebouwen werden 
steen voor steen afgebroken. 
 
De stenen van het klooster werden niet zomaar lukraak 
uitgebroken. Ook ruim 300 jaar na de bouw van het klooster 
waren de kloostermoppen nog prima te gebruiken. De Staten 
van Friesland besloten dan ook de stenen in de verkoop te 
doen. Vandaar ook dat het klooster steen voor steen werd 
afgebroken. En laat dat nu precies de reden zijn waarom we 
ook nu nog de muren van het middeleeuwse klooster met onze 
eigen handen kunnen aanraken. 
 
Halverwege de Klaarcampsterweg staat sinds de jaren ´50 van 
de vorige eeuw een enorme kei als monument voor het 
verdwenen klooster. De kei is ongeveer twee meter hoog en in 
de steen is het motto van de cisterciënzers gebeiteld: “Ik moge 
verteren, als ik maar nuttig ben”. Deze steen is neergezet door 
een katholieke groepering die vóór de Tweede Wereldoorlog 
probeerde het klooster opnieuw op te bouwen. Dat is om 
uiteenlopende redenen niet gelukt, maar het monument kwam er wel.  
 
En daarmee hebben ze toch ook een stukje van het klooster terug gebracht. De sokkel van de 
kei bestaat namelijk uit de originele kloostermoppen. En wie goed kijkt ziet de moppen op 
meer plekken terugkomen. De stenen zijn gebruikt in de huizen en boerderijen om het 
voormalige kloosterterrein heen. In sommige gevallen alleen in de fundamenten, maar op een 
paar plaatsen heel zichtbaar. Gewoon in de buitenmuur.  
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Maar er is meer bewaard gebleven. Een paar honderd meter van de weg ligt een klein meertje: 
Het Klaarkampstermeer. Dit is geen natuurlijk meer, maar de overblijfselen van de 
afgravingswerken van de monniken. Hier hebben ze eeuwen lang de klei opgegraven die ze 
gebruikten voor de stenen die we eerder al tegen kwamen. Aan de rand van het meer sta je 
ook meteen in het hart van het kloosterterrein. 

 

Wie kloosterling werd, kwam zeker in de hemel, zei de kerk. Maar niet iedereen werd zo maar 
in het klooster toegelaten. Eigenlijk konden alleen de rijkere mensen zich via het klooster 
verzekeren van een plaats in de hemel. Je kon eigenlijk alleen maar monnik worden na een 
schenking aan het klooster.  

 

Janum, uithof van het klooster Claercamp 

In Veenwouden wonen in 1372 een zekere Siardus Tiabkama en zijn vrouw Witeka. In een 
oorkonde van 4 juni 1372 staat dat ze een groot stuk veen in St. Johanneswoud aan God en 
het klooster Klaarkamp geven. Ter compensatie zullen ze voortaan onderhouden worden door 
het klooster Klaarkamp. Hun zoon wordt als schooljongen in Klaarkamp opgenomen en hun 
dochter als koorzuster in het klooster Nazareth. Het echtpaar mag tot hun dood in Dokkum 
in een huis van het klooster wonen zonder huur te betalen. Verder krijgen ze brood, bier, 
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vlees, bonen, meel, turf en haring van het klooster. Dus verzorgd tot aan en na hun dood. De 
oorkonde is geschreven door abt Ludulphus van Klaarkamp en voorzien van het zegel van 
Klaarkamp. 

Als je er nu rondkijkt op de plek waar Klaarkamp was, vind je alleen nog stukken van oude 
kloostermoppen in de grond. In 1580, tijdens de 80-jarige oorlog, werd Fryslân van katholiek 
protestants. Het bestuur van Fryslân besloot dat al de kloosters afgebroken moesten worden 
en dat de grond verkocht moest worden.  

Vlak voor en tijdens de tweede wereldoorlog werd het laatste stuk van de terp van Klaarkamp 
afgegraven. Er werd toen een kistje met allemaal gouden en zilveren munten gevonden. De 
munten zijn uit de perioden 1322 - 1346. In 1350 brak in ons land een heel besmettelijke 
ziekte uit, de pest. Aan deze ziekte stierven in Europa éénderde van alle inwoners. In 
Klaarkamp stierven in één jaar 183 inwoners. Waarschijnlijk heeft iemand rond 1350 dat 
kistje met munten begraven. Maar waarom? Wat moest een monnik die geen eigen bezit mocht 
hebben met zoveel geld? Of was het de kas van Klaarkamp zelf? Het zijn vragen waarop we 
waarschijnlijk nooit een antwoord zullen krijgen. De gouden munten zijn in de tweede 
wereldoorlog verdwenen, maar de zilveren munten zijn bewaard gebleven. Ze zijn nu in het 
Admiraliteitshuis in Dokkum. 

 

De Goddeloze Singel maakt deel uit van een eeuwenoud Kloosterpad van 1453. De grijze 
monniken gebruikten het 40 km lange pad in de middeleeuwen als handelsroute tussen het 
cisterciënzer klooster Klaarkamp bij Rinsumageest, de Sint-Bonifaciusabdij in Dokkum en 
Veenwouden. Langs het kloosterpad staan middeleeuwse kerken die herinneren aan de 
kloostertijd. Het gaat om kerken in de dorpen Sybrandahuis, Rinsumageest, Dokkum, 
Damwoude, Veenwouden, Burgum en Oudega. Deze kerken hadden in veel gevallen relaties 
met de kloosters. Een van de kerken is de fascinerende, van tufsteen gebouwde, Romaanse 
Sint-Janskerk van Rinsumageest; de mooiste van het kloosterpad. Deze kerk staat op een 
grote omgrachte terp en dateert vrij zeker uit de tijd vóórdat klooster Klaarkamp werd gesticht. 
Bepaalde delen dateren al uit de elfde eeuw; de Middeleeuwen zijn er te proeven. Het is de 
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enige kerk in het noorden met een crypte onder het koor. In de noordwand van het koor is 
een fraai drieledig venster aangebracht, waarschijnlijk om van buitenaf het altaar of de 
relikwieën te aanschouwen. 

Wandelend over de Goddeloze Singel naar Sijbrandahuis passeert u een prachtig, afwisselend 
landschap. U loopt deels over een oud monnikenpad, dat nu een schelpenpad is, maar ook de 
andere wegen en paden die naar het eindpunt op de brug over de Dokkumer Ee leiden, zijn 
de moeite waard. In het gebied zijn namelijk duidelijk overblijfselen van vroeger te zien, 
bijvoorbeeld het nog steeds aanwezige Klaarkampermeer, gegraven door de monniken bij het 
fabriceren van kloostermoppen. 

De spreuk: TERAR DUM PROSIM, 'Ik moge verteren (ten onder gaan) als ik maar nuttig ben' 
was een vooruitziende spreuk. Het klooster Klaarkamp is met terp en al afgegraven en 
verdwenen. Maar overal in onze gemeente kun je nog sporen van de monniken ontdekken. 
Oude stukken zeedijk, ingepolderd land, oude kerken, de Schierstins, de Schiersloot en ga zo 
maar door. Of het nu om het afgraven van veen bij Veenwouden gaat, of de aanleg van het 
kloosterpad, de monniken hebben zich nuttig gemaakt en dat is nog overal te zien. Bij het 
afgraven van de terp in de oorlog kwamen er ook allemaal stenen te voorschijn. Hier zie een 
deel van de fundamenten die bij het afgraven in 1942 te voorschijn kwamen. Hier bevonden 
zich de latrines, de wc's.  

Een klooster (van het Latijnse claustrum, afgesloten ruimte) is een gebouw of een samenstel 
van gebouwen dat dient tot huisvesting van een groep of gemeenschap van mannen of 
vrouwen, vaak monniken of monialen genoemd, die zich uit de wereld heeft teruggetrokken 
om een godsdienstig leven te leiden. In de westerse cultuur zijn vooral de kloosters van de 
katholieke en de oosters-orthodoxe kerken bekend. In het christendom was het kloosterleven 
oorspronkelijk bedoeld voor mensen die zich wilden terugtrekken uit een zondige wereld om 
zich aan God te wijden. In de Middeleeuwen waren vooral de zelfstandige abdijen vaak 
intellectuele en economische centra. In een abdij is er een clausuur die enkel toegankelijk is 
voor de monniken of monialen. Soms had een klooster het beheer of bestuur over een gebied; 
dat werd dan wel een sticht of stift genoemd. Het klooster Claercamp heeft niet mogen beleven 
dat er mensen kwamen uitrusten binnen haar muren. Iedereen is altijd welkom bij alle 
diensten in de nog bestaande abdijkerken. Ook buiten de gebedsuren zijn de kerken 
toegankelijk voor een zelfgekozen moment van stilte. De gastentuinen staan open voor een 
kleine wandeling. Je kunt er ook voor kiezen om enkele dagen te gast te zijn. Gast zijn in de 
abdijen is aanleunen bij een biddende gemeenschap die in stilte leeft. Als je bij te gast bent, 
kies je tijdelijk voor de verborgenheid waarin wordt geleefd door de monniken. 
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De Romeinse tijd 

 

 

Nederland lag voor de Romeinen in een uithoek van het Romeinse Rijk. Nederland vormde 
slechts een grensgebiedje van hun enorme rijk. 

Rond 58 v. Chr. drongen de Romeinse legioenen, onder aanvoering van Julius Caesar, België 
en Zuid-Nederland binnen. Dorpen werden afgebrand en de Keltische stammen die hier 
woonden werden uitgemoord of als slaaf afgevoerd naar Rome. In deze lege gebieden kwamen, 
met toestemming van de Romeinen, Germaanse stammen wonen. Zo kwamen de Batavieren 
in Nederland. 

Julius Caesar stopte zijn veroveringsoorlog bij de grote rivieren. De Friezen hadden, los van 
enkele bezoekjes van de Romeinen, niet veel last van hen. De Romeinen vonden de Friezen en 
het land waar zij woonden maar raar. Gaius Plinius Secundus, een Romeinse schrijver, 
beschreef Fryslân en de Friezen als volgt: ”De oceaan stort zich tweemaal per etmaal met 
gigantische golven uit over het land, zodat men zich bij deze eeuwige strijd van de natuur 
afvraagt of dit stuk grond tot het land of de zee behoort. Op de heuvels of beter gezegd, op met 
handen opgehoogde woonplaatsen (de terpen) leeft daar een ongelukkig volk. Bij vloed zijn het 
net schepelingen, bij eb eerder schipbreukelingen. En wanneer zij door het Romeinse volk zijn 
overwonnen, noemen zij dat nog slavernij!”  

Onder keizer Augustus (de opvolger van Julius Caesar) probeerden de Romeinen ook de 
Germaanse stammen in het westen van Duitsland te verslaan. Dit mislukte. De Romeinse 
soldaten werden in de Teutenburgerwoud (vlak over de Nederlands/Duitse grens) in de pan 
gehakt. Toen besloot keizer Augustus dat de Rijn de noordelijke grens van het Romeinse Rijk 
moest vormen. Nederland werd in tweeën gedeeld. Noord-Nederland was vrij en Zuid-
Nederland werd door de Romeinen bestuurd. De Romeinse grens of limes liep van Katwijk aan 
Zee, langs de Oude Rijn naar Arnhem en dan richting Duitsland. 
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Bij het afgraven van de terp Tolsum in de buurt van Tzum vonden arbeiders een geschreven 
document uit de eerste eeuw na Christus. Op een houten plankje stond in zwarte was de 
verkoopakte van een koe geschreven, bestemd voor de slacht. Er wordt een verkoper genoemd, 
een koper en twee getuigen. De laatste twee zijn officieren van het Romeinse leger. Daarmee 
is het ‘schrijftafeltje van Tolsum’ een treffende illustratie van Romeinse aanwezigheid en 
tegelijk een aanleiding tot het stellen van allerlei vragen die te maken hebben met Romeinen 
in Fryslân. Wanneer waren de Romeinen hier, wat hadden ze er te zoeken en hoe was hun 
verhouding tot de mensen in dat gebied? In de jaren rond het begin van de christelijke 
jaartelling werd de wereld waarvan de Friese landen deel uitmaakten gedomineerd door het 
Romeinse Rijk. De grootmacht Rome beheerste grote delen van Europa, het Midden-Oosten 
en Noord-Afrika. Halverwege de eerste eeuw voor Christus had de Romeinse heerser Julius 
Caesar Gallië veroverd, ongeveer het tegenwoordige Frankrijk. Caesar volgde een methode 
waarbij hij de lokale leiders uitnodigde om zich te voegen onder de macht van de 
Romeinen.daarvoor werden zij beloond met macht, geld en geschenken. Ook mochten zij en 
hun familieleden participeren in het bestuur van het bezette land. Jonge mannen van de 
onderworpen stammen konden dienst nemen in het Romeinse leger en daarin carriere 
maken.zxo ontstond er in het Romeinse Rijk naast de bezettende macht van de Romeinen een 
‘verromeinste’ bovenlaag van de lokale elite. Deze ‘verdeel en heers’ tactiek funtioneerde 
slechter naarmate zij in noordelijker gebied terecht kwamen. De schaarse bevolking woonde 
verspreid en er bestond bijna geen lokale elite om afspraken mee te maken. Soms liep de 
confrontatie met deze stammen uit op bloedig geweld dat leidde tot het verwoesten van hele 
gebieden door de Romeinse legers. Tot wanhoop van de Romeinse leiders trokken na het 
vertrek van de soldaten nieuwe stammen de verlaten gebieden binnen. Zo werden de 
Romeinen voortdurend geconfronteerd met onrust aan de noordgrens. 

De opvolger van Julius Caesar – keizer Augustus – besloot het probleem van de instabiele 
noordgrens grondig aan te pakken. Hij wilde het Germaanse gebied binnenvallen en 
onderwerpen, maar niet permanent bezet houden. Hij dacht de vrede te kunnen handhaven 
door bepaalde stammen een bevoorrechte positie te geven. Militaire kampen aan de grens en 
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in het Germaanse gebied zouden de rust aan de grens garanderen, zodat een uitbreiding van 
her rijk met nieuw te stichten provincies niet nodig was. Rond 15 voor Christus arriveerden 
de Romeinen onder generaal Brutus in de noordelijke streken van Nederland. Zij richtten 
militaire steunpunten in, onder andere in de omgeving van Nijmegen. Een van die 
teruggevodnen kampen heeft een oppervlakte van niet minder dan 43 hectare. Met de Bataven 
die daar woonden werd vriendschap gesloten en met de Friezen in het noorden kwamen zij 
een heffing overeen in runderhuiden. Op die manier bracht Brutus de Rijnpolitiek van 
Augustus in de praktijk. Het gebied van de Friezen lag tussen de Lauwers en de Oude Rijn 
die bij Katwijk in zee stroomde. Het was één aaneengesloten land met kleistreken langs de zee 
en met grote venen en moerassen in het binnenland. Het IJsselmeer bestond nog niet. Door 
dit gebied stroomden de grote rivieren. De IJssel liep langs de tegenwoordige Friese westkust 
en mondde uit in de Noordzee door het Vlie. De Rijn had een zeerivier die langs Utrecht 
stroomde, en in de Noordzee uitmondde via het gebied van het IJ en het Noordzeekanaal. Door 
deze delta moesten de Romeinse legers worden vervoerd en daarom werden er in dat gebied 
militaire bases ingericht. Archeologen hebben steunpunten voor miritieme acties gevonden bij 
Bunnik, Velsen en Valkenburg (ZH). Het kamp bij Velsen heette Castellum Flevum en het 
betsond uit een fort en een haven. Het fort werd omgeven door een hout-aarde muur die 
bestond uit twee evenwijdig aan elkaar geplaatste houten schuttingen. De tussenruimte van 
drie meter was opgevuld met klei, afkomstig uit een gracht die rond het fort werd gegraven. 
De muur was voorzien van wachttorens en poorten. In het fort konden 450 militairen worden 
gelegerd. De haven bestond uit drie strekdammen en een scheepshuis met ruimte voor twee 
of drie galeien. Daar konden schepen aan- en afmeren, beschur tegen wind en stroming van 
zee. 

In het dorp Winsum in het tegenwoordige Friesland zijn eveneens sporen teruggevonden van 
Romeinse militaire aanwezigheid. Winsum telt tegenwoordig ongeveer 1100 inwoners en ligt 
ingeklemd tussen de N384 Franeker - Wieuwerd en de Franekervaart. Veel minder omvangrijk 
en duidelijk dan in Velsen, maar toch vermoeden archeologen dat er op die plek een militaire 
post heeft gelegen in het begin van de eerste eeuw. Misshcien moesten de daar gelegerde 
soldaaten de belastinginners beschermen,, maar het zou ook kunnen dat ze een rol speelden 
bij het onderhouden van de route van de oorlogsvloten die naar de Noordduitse rivieren 
voeren. Winsum had in die tijd een verbinding met de Waddenzee. Aanvankelijk had de 
Rijnpolitiek van Augustus succes. Romeinse geschiedschrijvers vertellen van gecombineerde 
expedities over land en zee waarbij de schepen langs de Friese kust naar de Noordduitse 
rivieren voeren. Maar in het jaar 9 na Christus bracht een grote Germaanse coalitie een 
Romeinse legermacht van ongeveer 20.000 soldaten een verpletterende nederlaag toe in een 
veldslag ten noorden van het huidige Osnabrück.het verhaal wil data keizer Augustus jaren 
later nog schreeuwend wakker werd: ‘Varus, Varus, geef mij mijn legioenen terug’. Varus was 
de commandant van de verslagen legermacht. Pas na jaren waagde een Romeins legioen zich 
weer aan de overzijde van de Rijn. Fryslân bleef in die tijd wel onder invloed van de Romeinen 
staan, maar ook in de Friese gebieden kwam het tot ongeregeldheden.daardoor trokken de 
Romeinen zich terug achter de Rijn. Nieuw beleid kwam rond het midden van de eerste eeuw 
tot stand. De grens met bevriende en afhankelijke stammen werd vervangen. Langs de Rijn, 
de noordgrens van het rijk, werd een uitgebreid systeem van grensbewaking gebouwd, zodat 
niemand het rijk nog in en uit kon gaan zonder toestemming van de autoriteiten. Het Friese 
gebied lag ten noorden van deze grens en migranten vanuit de Friese landen hadden een 
vergunning nodig. Die werd vaak geweigerd, zo blijkt uit een verhaal van de Romeinse 
geschiedschrijver Tacitus. Hij noemt de Friese leiders die naar Rome reizen om keizer Nero 
persoonlijk te vragen om blijvende toegang tot het Romeinse Rijk. De keizer ontving hen met 
egards, maar gaf geen verblijfsvergunningen. 

Het dramatisch hoogtepunt van de contacten tussen Friezen en Romeinen was de opstand 
van het jaar 28, want ook Friesland had haar Varusslag. Tacitus bericht er uitvoerig over: 

In hetzelfde jaar hebben de Friezen, een volk aan gene zijde van de Rijn, de vredesstatus 
afgeschud, meer ten gevolge van onze inhaligheid dan dat zij onderwerpingniet wilden 
verdragen.  
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Een nieuwe bestuurder had bepaald dat de Friezen in plaats van de runderhuiden die zij 
gewend waren te betalen, voortaan huiden van oerossen moesten leveren. Protesterende 
Friezen bewapenden zich en sloegen soldaten die de belasting kwamen innen aan het kris, 
waarna de Romeinen zich terugtrokken in het fort Flevum. Daarna waren er verschillende 
gevechten. Een door de Romeinen te hulp gestuurde stabilisatiemacht liep vast in de 
moerassen en moest opzijn beurt door een nog grotere legermacht worden ontzet.dat lukte 
maar ten dele want de gewonden en de gesneuvelde soldaten moesten op het slagveld worden 
achtergelaten, onder wie een aantal hoge officieren. De strijd duurde voort tot de volgende 
dag. Toen bleek dat er bij een bos, dat Baduhennawoud werd genoemd, 900 man waren 
omgekomen. Ten slotte vielen er nog 400 doden in een onderlinge strijd na het elkaar 
beschuldigen van verrraad. Daarna vluchten de overgebleven Romeinen naar Cruptorix, een 
veteraan die daar zijn villa had. 

‘Hierna was onder de Germanen de naam van de Friezen beroemd’, aldus tacitus. De 
Romeinen trokken zich terug achter de Rijn in afwachting van nieuw te ontwikkelen beleid. 

Tacitus is een belangrijke bron voor de geschiedenis van de oude Germanen omdat hij een 
zekere interesse voor de volkeren aan de Romeinse noordgrens had. Zijn schoonvader Aricola 
had er gevochten en was gouverneur van Brittanië geweest. Tacitus beschouwde de Germanen 
als wilde barbaren, maar stelde daarnaast hun deugden, soberheid, loyaliteit, moed en trouw 
ook ten voorbeeld aan het decadente Rome, waar ten tijde van de beruchte keizer Domitianus 
dan ook het nodige mis was. Dat hij daarin bijzonder geslaagd is blijkt er wel uit dat de 
stereotypen tot in onze tijd voortduren. Tacitus beschrijft de Friezen welwillend. Ze hebben de 
militair Drusus geholpen toen hij strandde tijdens een expeditie tegen de Chauken in het 
huidige Oost-Friesland en betalen braaf de belastingen. Dat verandert als oppercenturion 
Olennius, de nieuwe gouverneur van de lage landen het heft in handen neemt. Hij legt de 
bevolking een belasting op, uit te betalen in huiden van oerossen, die de Friezen niet hebben. 
Ze verkopen goed en have om aan de eisen te voldoen en moeten volgens Tacitus zelfs vrouwen 
en kinderen als slaaf verkwanselen. In 28 na. Chr. slaat de vlam in de pan. De Friezen nemen 
de soldaten die belasting komen heffen gevangen en hangen ze zonder meer op aan het kruis. 
De hoofdman Olennius konden ze echter niet in handen krijgen. Deze vluchtte naar het 
Castellum Flevum: "Hij trok zich terug naar een castellum, dat de naam Flevum draagt. Een 
niet gering te schatten menigte burgers en bondgenoten hield aldaar de stranden van de 
Oceaan bezet".Vervolgens trekken ze op naar de Romeinse vesting Castellum Flevum dat de 
kust bewaakt en slaan een beleg. Onmiddellijk stuurt Lucius Apronius, de gouverneur van 
Neder-Germanië legionairs en hulptroepen per schip de Rijn af naar het Castellum, waar de 
Friezen dan al gevlucht zijn, …ad sua tutanda.., om hun eigendommen te beschermen. 
Apronius gaat achter ze aan, maar krijgt te maken met de onbekende eigenaardigheden van 
de drassige Hollandse bodem. Pas nadat hij voor zijn troepen een weg heeft kunnen banen 
door bruggen te bouwen en wegen aan te leggen op doorwaadbare plaatsen vindt hij de Friezen 
die in het woud van Baduhenna op hem wachten. Daar volgt dan de door Tacitus beschreven, 
voor de Romeinen zo desastreus verlopen slag, ..apud lucum quae Baduhenna vocant…, in 
het heilige woud dat ze van Baduhenna noemen. Apronius probeert ze eerst in de rug aan te 
vallen, lanceert een aantal aanvallen die allemaal afgeslagen worden en moet uiteindelijk het 
vijfde legioen inzetten om tenminste nog zijn vluchtende mensen te redden. De slag duurt tot 
op de volgende dag waar de laatst overgebleven Romeinen vermoord worden in het woud van 
Baduhenna. In totaal 900 Romeinse soldaten komen om. Daarna vluchten de overgebleven 
Romeinen naar Cruptorix, een veteraan die daar zijn villa had. 
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Volgens de Annales van Tacitus was dit 'heilige woud van Baduhenna'. Baduhenna wordt 
algemeen als Friese oorlogsgodin beschouwd en haar naam zou dan zoiets als 'de gedrevene 
in (of door) de strijd' betekenen (samenhangend met Germaans badwa, 'strijd). Toen de tekst 
van Tacitus in de 16e eeuw werd herontdekt, ging men op zoek naar de locatie van het woud. 
Bij afwezigheid van archeologische vondsten zocht men het vooral in naamsovereenkomst en 
dan wel in het huidige Friesland. Zo situeerde men het in Oldeholtpade (oud bos van Badu), 
Beetgum (Baduheim) of Baarderadeel. In de tachtiger jaren van de twintigste eeuw werd in de 
buurt van Velsen een Romeins fort opgegraven dat blijkens muntvondsten en koolstofdatering 
in het jaar 28 verwoest was. Algemeen wordt aangenomen dat dit het Castellum Flevum was 
en dat het woud van Baduhenna er niet ver vandaan moet hebben gelegen, in Velserbroek, 
Bakkum, Heiloo of Castricum. Er is in de loop van de tijd veel gespeculeerd over het fort 
Flevum en de slag bij het Baduhennawoud uit het verhaal van Tacitus. Appingedama werd 
genoemd als mogelijke locatie van de oorlogshandelingen, zo ook Winsum, Beetgum en het 
eiland Vlieland. Het Baduhennawoud moet een heilige plek zijn geweest, toegewijd aan de 
oorlogsgodin Baduhenna. Hettema’s Grote historische schoolatlas uit 1968 situeert het heilige 
woud nog in Zuid Friesland, wellicht op gezag van de archeoloog Van Giffen. Het ontdekken 
van restanten van een fort en havenwerken bij bouwwerkzaamheden in de buurt van Velsen, 
luidde de mogelijke ontrafeling in van het geheim van de opstand van de Friezen en de slag in 
het Baduhennawoud. Het werd al snel duidelijk dat het bij de archeologische vondst om de 
resten van het fort Flevum ging. Er werden zelfs gedode Romeinse soldaten teruggevonden. 
Een aantal kilometers van deze vindplaats werden in velserbroek vele resten van Romeins 
wapentuig gevonden. Ze stammen uit de eerste helft van de eerste eeuw na Chr. de vondsten 
waren allemaal op hetzelfde moment daar terechtgekomen en de plek vertoonde geen verdere 
sporen van menslijke activiteiten. Een heilige plaats misschien en daarom onbewoond. 
Waarschijnlijk het Baduhennawoud.   
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Baduhenna is de Romeinse benaming, waarschijnlijk naar aanleiding van een Germaanse, 
van een bos of woud in het kader van de beschrijvingen van de slag van Baduhenna, waar 
'Friezen' slag leverden met de Romeinen in 28 na Chr. Waar dit woud precies gelegen heeft is 
onbekend, maar er doen vele veronderstellingen van historici de ronde. Tacitus heeft in zijn 
Annales de slag van Baduhenna beschreven.  Wat betreft de onbetrouwbaarheid van 
Ptolemeaus kan men onder andere denken aan het geval van Tacitus' 'sua tutanda',  waarvan 
Ptolemaeus in zijn jacht op plaatsnamen, de Friese stadsnaam "Siatutanda" maakt. Op de 
kaart van Findlay komt de naaam terug als Setutanda. 

In een artikel uit 2001 geeft W.A. Braakman een overzicht van de verschillende interpretaties 
over de ligging van het woud van Baduhenna. Het zou volgens Jan de Vries gaan om een voor 
de Friezen heilig woud, gewijd aan de oorlogsgodin 'Baduhenna'. Het woord zou samenhangen 
met het Germaanse woord Badwa, strijd. Baduhenna zou dan zoveel betekenen als 'de 
gedrevene in de strijd'.   

Een eerste interpretatie is gegeven door de 18e eeuwse schrijver Philippus Cluverius en hij 
zoekt het Baduhenna woud aan de mond van een rivier Flevo. 'Omdat een bende borgeren en 
bondgenoten aldaar de stranden des Oceaans bezetten' en 'so heeft het op geen andere plaats 
gelegen als daar men de toorn van Sint Bernard ziet in het Fries eiland der Schelling'. Hij 



145 

 

plaatst de werkzaamheden aan het castellum Flevum, dat een rol speelde in de slag van 
Baduhenna, op de wadden tussen Harlingen en Terschelling. Mogelijk berusten de 
veronderstellingen van Cluverius op een verkeerde interpretatie van de latijnse tekst van 
Tacitus, want in de Engelse vertaling die ik gebruikt heb staat niet dat 'een bende borgeren 
en bondgenoten aldaar de stranden des Oceaans bezetten' maar dat 'een niet geringe 
legermacht van de Romeinen en haar bondgenoten toezicht hield op de kust'. Bij Tacitus staat 
er in het Latijn: et haud spernenda illic civium sociorumque manus litora Oceani praesidebat. 
'sociorumque' is een vorm van bondgenoot of kameraad. We vinden hier een vertaling van Ben 
Bijnsdorp met: 'Daar bewaakte een niet onaanzienlijke menigte burgers en bondgenoten de 
kust van de Oceaan'. Wat betreft de vertaling is het nu maar de vraag, wie die burgers zijn. 
Zijn dat Romeinen, die door Tacitus als burger werden beschouwd, omdat de opstandige 
Germanen geen burgers konden zijn. Of zijn het de Germanen?  

Andere opgravingen, nl. bij Vechten suggereerden echter een heel andere loctie. Bij het 
graafwerk, eerst voor de bouw van een fort, later gericht, kwam zo een overweldigende massa 
voorwerpen aan het licht, dat geconstateerd moest worden dat Vechten een belangrijke 
stapelplaats is geweest. Dat deze nederzetting tevens een uitvoerhaven was, bleek verder uit 
een drietal inscripties op wijstenen, waardoor men weet dat er Tongerse schippers woonden, 
dat een scheepskapitein er een geloftesteen oprichtte en dat een wijding gedaan werd, zowel 
aan de goden van de Rijn als aan die van de oceaan. 

De vraag is wie die Baduhenna is waar Tacitus over spreekt. In ‘de Germania’ vermeldt hij dat 
de Germanen bossen en wouden aan hun goden wijdenn en daar hun aanwezigheid ervaren. 
Volgens Jan de Vries was zij een oorlogsgodin. De naam bestaat dan uit Badw wat strijd 
betekent en de vrouwelijke vervoeging ‘henna’. Dezelfde godin komen wij als Badb tegen als 
raadselachtige keltische godin die vanuit het niets in de vorm van een kraai of raafop het 
slagveld kan verschijnen en daarom helderziende gaven werd toegedicht. Zij was de 
boodschapper van de dood en verkneukelde zich op het slagveld over het bloedvergieten. In 
de gedaante van een roofvogel nam ze niet deel aan de strijd, maar bracht op magische wijze 
paniek, verwarring en psychose tot stand bij de vijand. 

Een volgende vraag is waar we dit Castellum Flevum moeten zoeken. Al in de 18e eeuw 
publiceert Cluverius een eerste hypothese over de locatie. Hij laat zich en verder iedereen na 
hem voornamelijk leiden door de drie elementen: Friezen, Wadden en de nabijheid vn een 
Woud. Dit komt fraai tot uiting in een zinnetje in een artikel van D.A. Tamminga over 
Baduhenna: Dat op dit brakke kwelderlân yn dy tiid beamgroei mooglik wie moat wol as 
útsletten biskôge wurde". De Friezen zocht men in eerste instantie in of nabij de huidige 
provincie en voor het woud week men uit naar de zandgronden. Steunende op Ptolemaeus, 
die, weinig betrouwbaar is, heeft men het soms geplaaatst te Delfzijl, te Groningen of te 
Visvliet. Wat betreft de onbetrouwbaarheid van Ptolemeaus kan men onder andere denken 
aan het geval van Tacitus' 'sua tutanda', waarvan Ptolemaeus in zijn jacht op plaatsnamen, 
de Friese stadsnaam "Siatutanda" maakt. Op de kaart van Findlay komt de naaam terug als 
Setutanda. Er is evenwel alle reden om een castellum Flevum aan de Flevo-rivier of in de 
buurt van het Flevomeer te zoek en niet op zulk een afstand daarvan. Philippus Cluverius 
onderzocht de zaak zo'n drie eeuwen terug en zocht de locatie aan de mond van de rivier de 
Flevo: "Omdat een bende van borgeren en bondgenoten aldaar de stranden des Oceaans 
bezetten", en " so heeft het op geen andere plaats gelegen als daar men de toorn van Sint 
Bernard ziet in het Fries eiland der Schelling" Cluverius vindt het castellum dus op 
Terschelling op de rechteroever van de Flevo en plaatst de werken die Apronius moest bouwen 
om doorgang door het water te creëren op de wadden tussen Harlingen en het eiland. Acker 
Stratingh borduurt voort op dit idee, maar plaatst het castellum juist op de linkeroever, omdat 
uit het verhaal duidelijkblijkt dat de Romeinen om de Friezen te achtervolgen bruggen en 
versterkingen moesten bouwen en volgens hem dus over een rivier naar het Fries thuisland 
zijn getrokken. Hij gaat er evenwel ten onrechte van uit dat het Friese grondgebied beperkt 
was tot het huidige Friesland, terwijl Tacitus al stelt dat de Friezen rond de grote meren 
woonden. Schoo heeft getracht het Castellum te plaatsen in het Amelander Gat. Tamminga 
komt vanwege de toponiemische overeenkomst uit op het Friese Beetgum als een afgeleide 
vorm van Baduhennaheim. Omdat op de zilte kleigronden daar een woud niet mogelijk moet 
zijn geweest, oppert hij de mogelijkheid dat er in de handschriften sprake is van een 
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overschrijffout: 'apud lucum' (bij het heilige woud) zou volgens hem eigenlijk 'apud lacum' (bij 
het meer) kunnen zijn geweest. Ik sluit me echter aan bij Miedema die in dezelfde bundel die 
stelt dat het voorlopig veiliger is om vast te houden aan de overgeleverde tekst omdat anders 
het hek van de dam is. Pleijte plaatste de eerste aanval der Romeinen bij Kornwerd, de hoeve 
van Cruptorix bij Roptazijl, het woud van Baduhenna in de gemeenten Baarderadeel en 
Hennaarderadeel : hij zocht het castellum op het eiland Griend. Men dacht nog wel eens aan 
andere plekken b.v. aan de Grebbe, een half uur gaans ten noorden van Wieringen zelf. 
Ottema haalde het dorp Castricum erbij. Boeles zoekt het terrein van de strijd in Westergo. 
De kaart van Findlay geeft een aardig overzicht van Nederland ten tijde van de Romeinen, 
maar plaatst de slag ergens in Groningen en het Castellum Flevum op het huidige Vlieland. 
Verder noemt hij Baduhenna ook nog Raduhenna. 

Er zijn vervolgens verschillende historici geweest die de lijn van Cluverius hebben 
doorgetrokken, oa Schoo. Braakman somt een reeks van historici op, die allen een andere 
interpretatie geven van de ligging van het Baduhenna woud. We gaan wat dit betreft verder 
met Van der Aa, omdat hij een interpretatie formuleert die aansluit bij de geschiedenis van de 
Stellingwerven. En omdat verschillende historieschrijvers over de Stellingwerven zijn 
interpretatie hebben overgenomen. Van der Aa zegt dat het Baduhenna woud in de 
Stellingwerven lag: 'hetwelk in overoude tijden het gewijde woud van Baduhenna besloeg en 
uit hoofde van die heiligheid der plaats onbewoond was'. In de Romeinse tijd zouden de 
Stellingwerven een weining aantrekkelijk gebied zijn geweest, 'bijna geheel overdekt door het 
Baduhenna woud, en omringd door moerassige gronden' zegt H. Wieleck in zijn boek over de 
Stellingwerven, waarbij hij klakkeloos de theorie van Van der Aa overneemt. De theorie van 
een onherbergzaam, moeilijk toegankelijk gebied, dat echter heilig was en ook daarom 
onbewoond, sluit aan op de legende over de herkomst van de eerste Stellingwerfse bewoners: 
zij zouden zich, op de vlucht voor de Karolinische koningen, omstreeks de 9e eeuw 
ongehinderd in het gebied hebben kunnen vestigen vanuit Duitsland.  

De archeoloog A.E. van Giffen heeft in 1954 de resten van een hoofdelingenhuis opgegraven 
in Fochteloo. Ook hij merkte op dat we hier moesten denken aan een hoofdelingenhuis zoals 
de door Tacitus vermelde villa van Cruptorix ergens in de buurt van het Baduhennawoud in 
de Friese Wouden. 

Braakman geeft een overzicht van recente onderzoekingen, waaruit zou blijken dat 
bovenstaande interpretaties over de ligging van het woud van Baduhenna naar het rijk der 
fabelen moeten worden verwezen. Er zijn vele aanwijzingen dat het Castellum Flevum, 
waarvan bij de opstand van de Friezen sprake is, op de plek van de huidige Wijkertunnel bij 
Velsen in Noord-Holland gesitueerd moet worden. Het einde van het castellum is volgens 
Braakman gewelddadig geweest, gezien de vondsten van skeletten, loden slingerkogels, 
munten en aardewerk die goed aansluiten bij de opstand van de Friezen in 28 na Chr. Verder 
zou Heiloo in aanmerking komen als plaats waar het Baduhenna woud gelegen heeft. De naam 
Heiloo of Heiligeloo verwijst naar 'heilig bos'. Maar... er zijn in de omgeving van Heiloo geen 
archeologische vondsten gedaan en een veldslag zou toch de nodige sporen moeten 
achterlaten. Daarom situeert Braakman vervolgens het Baduhenna woud in Velserbroek. Hier 
zijn wel veel archeologische vondsten gedaan op een site, die op ongeveer drie kilometer van 
het Castellum Flevum ligt. Hier zijn wapens gevonden zoals dolken, lansspitsen, schildranden, 
paardentuig. Maar bij Velserbroek is weer sprake van ene moerassig gebied dat onder water 
liep en waar onmogelijk een groot bos of woud geweest kan zijn. Braakman wringt zich in 
bochten om dit te verklaren. Door de slechte kennis van het landschap zouden de Romeinen 
de aanduiding 'bos'hebben gebruikt voor eem meoras, een vergissing. Het Baduhennawoud 
bij Velserbroek zou dus hooguit een moerasbos zijn geweest. Braakman trekt uit zijn overzicht 
van interpretaties en de verbinding met archeologische vondsten tenslotte de conclusie dat 
velserbroek de locatie van de slag in het Baduhennawoud moet zijn geweest. Braakman pleit 
voor een klein gedenkteken bij Velserbroek.  

Het bovenstaande geeft al aan, dat ook Braakman zich baseert op speculatieve 
veronderstellingen. Hij levert geen hard bewijs dat Velserbroek de plaats is waar we 
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Baduhenna moeten situeren. En zo blijft de waarschijnlijke locatie misschien wel in de buurt 
van het castellum Flevum, maar waar precies..... 

De aanwezigheid van Romeinen in Fryslân begint met de Romeinse generaal Drusus als hij in 
12 v.Chr. zijn campagne in Germania voert. Als deel van deze veldtocht ontmoette hij ook de 
Friezen (Frisii), die zich zonder verdere tegenstand onderwierpen, troepen leverden en Drusus, 
die op het Wad in de problemen kwam tegen de Chauken, uit de brand hielpen. Drusus legde 
de Frisii een matige schatting in koeienhuiden op, aangezien de Friezen niet rijk waren.  

  

Het gebied der Frisii maakte tijdens de Vroeg-Romeinse periode, van 12 v.Chr. deel uit van 
het Romeinse Rijk, hoewel de Romeinen er niet in slaagden het gebied duurzaam te 
onderwerpen. De aanwezigheid van Romeinse troepen en de handel met Romeinen blijkt uit 
diverse vondsten die in Fryslân zijn gedaan, zoals een dertigtal bronzen godenbeeldjes, 
munten, militair schoeisel en wapens. Het feit dat de Friezen Nero Claudius Drusus troepen 
leverden en een schatting in huiden moesten betalen, zou kunnen aangeven dat de Friezen 
formeel deel uitmaken van het Romeinse Rijk. Het was belangrijk voor de Romeinen om het 
Friese achterland in handen te hebben als uitvalsbasis voor hun veldtochten in Germania. 
Aanvankelijk werd Noord-Duitsland bezet tot aan de Elbe. Verscheidene ernstige tegenslagen, 
zoals de Illyrische opstand en de rampzalige nederlaag van de Romeinse generaal Varus in 9 
n.Chr., zetten de definitieve onderwerping van Germania op losse schroeven. De Romeinen 
trokken zich terug op de linker Rijnoever. Dit bleef met een brede strook in Noord-Nederland 
wel onder militair gezag van de Romeinen onder de legatus Augusti pro praetore exercitus 
Germaniae inferioris. 

In 28 n.C. wees ene Olennius (een primus pilus) in plaats van de huiden van Friese koeien de 
huid van een oeros aan als maatstaf waaraan de geleverde huiden moesten voldoen. Dit bleek 
voor de Frisii onmogelijk, aangezien hun eigen vee veel kleiner van stuk was. De 
tegenmaatregelen, de inbeslagname van akkers, vrouwen en kinderen, provoceerden een 
opstand. De soldaten die met de inning belast waren, werden gegrepen en opgehangen. 
Olennius wist te ontsnappen naar het fort Flevum. Lucius Apronius, de gouverneur van 
Germania Inferior, probeerde de opstand de kop in te drukken, en riep de hulp in van de 
legioenen van Germania Superior. De Friezen vluchtten naar het woud van Baduhenna en 
daar kwam het tot de slag van Baduhenna, waarbij 900 Romeinen sneuvelden en 400 anderen 
elkaar doodden. Tiberius koos ervoor het voorval te negeren en geen strafexpeditie te zenden. 

De opstand bezorgde de Frisii een enorme reputatie bij de overige Germaanse volkeren en men 
trok zich van de Romeinen niet veel meer aan. Groepen Friezen bezetten landbouwgrond die 
voor de legioenen was gereserveerd en weigerden de nieuwe nederzettingen op te geven. Dit 
werd ook geholpen doordat Caligula en na hem Claudius I zich concentreerden op de 
verovering van Brittannië. De Chauken en Frisii maakten hier gebruik van en wierpen zich op 
de piraterij. 
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De Chauken (Latijn: Chauci) waren een Germaanse stam in het Noord-Duitse gebied tussen 
de Eems en de Elbe. In eerste instantie waren ze bondgenoot van de Romeinen en leverden ze 
hulptroepen aan Germanicus in diens veldtocht tegen Arminius. Dit blijkt niet alleen uit 
historische bron, maar ook uit vondsten uit een ruiterkamp op de Hunerberg bij Nijmegen. 
Later (47 n.Chr.), na de opstand van de Friezen (28 n.Chr.), deden ze onder leiding van de 
Caninefaat Gannascus invallen in Germania Inferior en plunderden de kusten van Gallia 
Belgica. Corbulo probeerde Gannascus te vermoorden door een missie naar de Groot Chauken 
te sturen, wat tot grote ophef onder de Chauken leidde. Daarop verbood Claudius aan Corbulo 
verdere acties in Germania Transrhenanum te ondernemen, aangezien een nieuwe opstand 
dreigde. In 58 n.Chr. verdreven de Chauken hun buurstam de Ampsivariërs uit het gebied 
van de Eemsmonding. Van rond deze periode stammen donkere aardewerk potscherven met 
ingegrifte smalle hoge driehoeken op het potlichaam; deze waren aangetroffen nabij het 
Romeinse havenfort II bij de Velsertunnel te IJmuiden en zijn recent (2012) door prof. Arjen 
Bosman toegewezen aan de Chauken. Het 'tweede havenfort' uit deze tijd werd verwoest door 
Germanen (Friezen en/of Chauken?) en verlaten door de overheersers. Tijdens de Opstand 
van de Bataven was 'een van de vurigste cohorten' waarop Civilis kon bouwen samengesteld 
uit Frisii en Chauken en gestationeerd in Tolbiacum (Zülpich, bij Keulen). Deze eenheid werd 
echter door de inwoners dronken gevoerd, waarna hun onderkomen in brand werd gestoken. 
Ook stuurden de Chauken Julius Civilis versterking, zonder dat dit echter doorslaggevend 
was. De Angrivariërs zouden later een deelstam van de Chauken zijn geworden. In de vierde 
eeuw na Chr. werden de Chauken zelf een deelstam van de Saksen. 

 

Kaart van het Romeinse Rijk in 125 onder Hadrianus, met het leefgebied van de Chauci in 
het tegenwoordige Noord-Duitsland 

In 47 n. Chr. onderwierp Gnaeus Domitius Corbulo het gebied van de Chauken en de Frisii 
(tussen Rijn en Eems met het doel een civitas Frisionum in te richten als deel van het militaire 
grensgewest Germania Inferior, dat pas in 89 een volwaardige provincie werd). Hij bouwde een 
fort (naar alle waarschijnlijkheid een castellum, waarvan de exacte locatie onbekend is) om de 
Frisii, die ook gijzelaars leveren, in de gaten te houden. Claudius gaf echter de voorkeur aan 
Brittannië en riep Corbulo terug, waarna de Rijn definitief werd vastgelegd als grens van het 
Romeinse Rijk. Er zijn tot nu toe geen forten gevonden die meestal werden gebouwd om in het 
begin het gebied te onderwerpen en om een nieuwe grens te bewaken, hoewel er wel bericht 
wordt door Romeinse schrijvers dat er op strategische punten door het leger een castellum 
werd gebouwd. Militair schoeisel en wapens vertellen wel dat de Romeinen aanwezig zijn 
geweest en met de godenbeeldjes en munten is er bewezen dat er een uitgebreide handel was 
met de Romeinen. 
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In 54 n. Chr. namen Friezen, op initiatief van Verritus en Malorix, gebied in langs de Rijn. 
Toen Dubius Avitus hierop dreigde de legioenen in te zetten, stuurde men hen als een delegatie 
naar Nero om toestemming te vragen dit gebied in bezit te nemen. Die weigerde en beval de 
Frisii de Rijnstreek te ontruimen, maar de Frisii legden dit bevel naast zich neer. Kort daarop 
werden ze echter door een plotselinge aanval van ruiterij en hulptroepen verdreven. 

In 68 n. Chr. was het gebied kennelijk definitief niet meer in Romeinse handen. Bij het begin 
van het Vierkeizerjaar (68 n.Chr.) werd Julius Civilis bij de Frisii in veiligheid gebracht en 
deze leverden ondersteuning bij de daarop volgende opstand van de Bataven. Zij vernietigden 
twee forten aan zee en maakten (in samenwerking met Bataven en Canninefaten) een deel van 
het Romeinse Rijn-flottille buit. Nadien leverden zij hulptroepen die echter (samen met een 
afdeling van de Chauken) in de buurt van Keulen door de Agrippinensers vermoord werden. 
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Na het onderdrukken van de opstand begon de Flavische tijd waarin de relaties met het 
Romeinse Rijk enigszins ontspanden. In Britannia zijn grafschriften uit het begin van de derde 
eeuw gevonden die verwijzen naar de Cuneus Frisiorum Vinoviensium, Cuneus Frisiavonum 
Vercovicensium en de Cuneus Frisionum Aballavensium, kleine ruiterij-afdelingen van de 
hulptroepen. Letterlijk betekent cuneus "wig", naar de bij de Germanen gebruikelijke 
wigformatie. 

In de vierde eeuw versmolten de Germaanse stammen in Nederland tot grotere 
stamverbanden. Uit de bij de Romeinen bekende stammen ontstonden enerzijds de Franken 
(vrijen = vrij van Romeinse overheersing) en anderzijds de Saksen (mesdragers). De stam der 
Frisii ging in het westen grotendeels op in de Franken en in het oosten in de Saksen. Een 
kleine restgroep heeft mogelijk haar culturele onafhankelijkheid kunnen bewaren en raakte 
nauw betrokken bij de lotgevallen van de groepen Angelen en Saksen die de Noordzee naar 
Engeland overstaken. Deze driedeling in Franken, Saksen en Friezen vond zijn weerslag in de 
(meer of minder) gescheiden taalontwikkeling die deze groepen sindsdien doormaakten, 
waarbij naast het Nederlands en het Nedersaksisch ook het Fries heeft kunnen ontstaan. 

De Saksen (Latijns: Saxones, Oudengels: Seaxe, Oudsaksisch Sahson, Laagduits: Sassen, 
Duits Sachsen) waren een confederatie van Germaanse stammen die zich tijdens de late 
Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen op de Noord-Duitse laagvlakte bevonden. Het 
overgrote meerendeel van de Saksen bleef in het huidige Duitsland en boodt weerstand tegen 
het zich uitbreidende Frankische Rijk door het leiderschap van de semi-legendarische 
Saksische held Widukind. Het vroegste woongebied van de Saksen was waarschiojnlijk 
Noordalbingië. Hun gebied besloeg ongeveer de grootte van wat tegenwoordig Holstein is. Dit 
gebied wordt meestal ook gezien als het leefgebied van de Angelen. 

Een deel van de Saksen, samen met de Angelen en andere continentale Germaanse stammen, 
nam vanaf de 5e eeuw deel aan de Angel-Saksiche vestiging in Groot-Brittanië. De Brits-
Keltische bevolking noemden al deze groepen gezamenlijk Saksen. Het is niet bekend hoe 
groot hun aantal precies was, hoewel er wordt geschat dat ongeveer twee-honderd duizend 
Angel-Saksen de oversteek maakten naar het eiland Groot-Britannië. In de Middeleeuwen 
oefenden de Saksen veel invloed uit op de talen en culturen van Noord-Germaanse, Baltische, 
Finse, Polabisch-Slavische en Pomeriaanse West-Slavische volkeren. 

De Saksen hebben vermoedelijk hun naam afgeleid van een bepaald soort mes waar zij om 
bekend stonden, de seax. De seax heeft nog steeds een symbolische betekenis in Engelse 
counties zoals Essex en Middlesex. Beide hebben op hun ceremoniële embleem nog steeds 
drie seaxen staan. In de Keltische talen is het woord voor de Engelse nationaliteit afgeleid van 
het Latijnse Saxones. Het voornaamste voorbeeld hiervan is het Schots-Gaelische Sassenach 
(Saks), wat vaak (vriendelijk) spottend gebruikt wordt in het Schots-Engels/Schots. Het eerst 
gedocumenteerde gebruik van het woord in het Engels is volgens de Oxford English Dictionary 
in 1771. Sasanach, het Ierse woord voor Engelsman heeft de zelfde afleiding, evenals in het 
Welsh woorden voor Engelsman (Saeson, sing, Sais]], de Engelse taal en alles wat Engels is in 
zijn algemeenheid. In het Cornisch wordt Engels ook aangeduidt met Sawsnek, van dezelfde 
afleiding. Engeland is in het Schots-Gaelisch Sasainn (Saksen). Andere voorbeelden zijn Welsh 
Saesneg (De Engelse taal), Iers Sasana, Breton saoz(on) ({De Engelse taal; Saozneg, Engeland; 
Bro-saoz) en Cornisch.Sawson het Engelse volk. De aanduiding "Sasi" (Roemeens voor Saks) 
werd ook toegepast op Duitse migranten die zich in de 13e eeuw vestigden in zuid-oost 
Transylvanië, Zevenburger Saksen. Vanuit Transylvanië zijn sommige van deze Saksen verder 
getrokken naar Moldova, zoals de naam van een stad daar aangeeft, Sascut]. De Finnen en 
Esten hebben over de loop van de eeuwen hun gebruik van de term Saksen veranderd om nu 
geheel Duitsland (Saksa en Saksamaa) en Duitsers (Saksalaiset en sakslasad, respectievelijk) 
aan te duiden. Het Finse woord sakset voor schaar toont een verband aan met het Saksische 
zwaard genaamd de seax, waar vermoedelijk de benaming van het volk eveneens vandaan 
komt. In het Estisch betekent saks een edelman of een ader persoon met een hoge status. Als 
gevolk van de Noordelijke Kruistochten bestond vanaf de Middeleeuwen en tot in de 20e eeuw 
de opperklasse van Estland vooral uit mensen van Duitse komaf. 
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In de prehistorie was het gebied van de Saksen de plaats waar een aantal van de grootste 
monumentale tempels van Centraal Europa stonden. In Dresden en de dorpjes Eythra en 
Zwenkau, nabij Leipzig zijn een aantal noemenswaardige archeologische vindplaatsen 
aangetroffen. De Slaven en Germanen hebben zich vermoedelijk ongeveer rond de 1e eeuw 
voor Christus gevestigd in het huidige Saksen. De Saksen werden waarschijnlijk het eerst 
genoemd in de Geographia van Ptolemaeus, die hij in de 2e eeuw na Christus schreef. In 
sommige edities van dit geschrift wordt een stam genoemd genaamd Saxones in het gebied 
ten noorden van de benedenloop van de rivier de Elbe. Hoewel in andere edities dezelfde stam 
Axones wordt genoemd. Mogelijk is dit een verkeerde spelling van Aviones, een stam die door 
Tacitus werd beschreven in zijn werk Germania. Volgens deze hypothese was de naam 
Saxones een poging van latere schrijvers om een naam te verbeteren die niks voor ze 
betekende. Aan de andere kant stelde Schütte in zijn werk Ptolemy's Maps of Northern Europe 
dat Saxones wel de juiste spelling is en hij voer daarbij aan dat de eerste letter van woorden 
vaker wegvallen bij werken van Ptolemeaus. Schütte merkt ook op dat het leefgebied van de 
Saksen in de Middeleeuwen vaak Oud Saksen werd genoemd. De eerste keer dat het 
onomstreden vast staat dat de Saksische naam genoemd werd was in 356, toen keizer 
Julianus de Saksen noemde als bondgenoten van een rivaliserende keizer genaamd 
Magnentius in Gallië. Zosimus noemde ook een aparte stam van Saksen genaamd de Kouadoi, 
hiermee worden vermoedelijk de Chauci bedoelt. Deze stam stak de Rijn over en verdreef de 
Salische Franken die gevestigd waren in Batavi, waardoor sommigen van de Saliërs het 
Belgische gebied van de Toxandriërs binnentrokken, met steun van keizer Julianus. Als 
verdediging tegen de Saksische plunderaars wierpen de Romeinen een verdedigingslinie op 
aan beide kanten van het Engelse kanaal, genaamd Litus Saxonicum of Saksische kust. 

 

 
Europa in de late 5de eeuw. De meeste namen die getoond zijn. zijn de Latijnse namen van 
5de eeuwse volkeren, met uitzondering tot Syagrius (koning van een Gallisch-Romeinse 
rompstaat), Odoacer (Germaanse koning van Italy), en Julius Nepos (bij naam de laatste West-
Romeinse keizer, de facto heerser over Dalmatië). In 441-442 duiken de Saksen als eerste op 
als inwoners van Brittannië, wanneer ze door een onbekende Gallische schrijver worden 
genoiemd met de zin "De Saksen heersen nu over Britannia". In het jaar 555 worden Saksen 
voor het eerst genoemd als inwoners van Noord-Duitsland toen Theudowald, de Frankische 
koning, stierf en de Saksen de gelegenheid zagen voor een opstand. De opstand werd 
neergeslagen door Chlotarius I, Theudowald's opvolger. Sommige van zijn opvolgers streden 
tegen de Saksen, anderen waren hun bondgenoten. Chlothar II won uiteindelijk een 
beslissende slag tegen hen. De Thüringers doken vaak op als betrouwbare bondgenoten van 
de Saksen. De Saksen die op het vasteland van Europa leefden in het gebied dat bekend stond 
als Oud Saksen lijken zich aan het eind van de 8ste eeuw te hebben verenigd. Na overheersing 
door Karel de Grote ontstond er een politieke eenheid genaamd het Stamhertogdom Saksen. 
De Saksen hebben zich lang verzet tegen kerstening en overheersing door het Frankische Rijk. 
Uiteindelijk werden ze in de Saksenoorlogen (772 - 804) veroverd door Karel de Grote. Na de 
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verovering volgde gedwongen bekering tot het christelijke geloof en werden zij deel van het 
Frankische Rijk. Hun heilige boom (of pilaar) ter ere van de godheid Irmin werd vernietigd. 
Tevens werden 10.000 Saksen gedeporteerd naar Neustrië en werd hun akkerland 
geschonken aan de loyale koning van de Abodriten. Einhard, de biograaf van Karel de Grote 
schreef na het eindigen van dit grootse conflict: "Deze oorlog, die zo lang had geduurd. 
eindigde met de onderwerping aan de voorwaarden die gesteld werden door de Koning, 
namelijk het afzweren van hun nationale religieuze gebruiken en het aanbidden van duivels 
en acceptatie van het evangelie van het christelijk geloof en vereniging met de Franken om 
één volk te vormen." Onder de heerschappij van de Karolingen werden de Saksen gedwongen 
geschenken te geven aan hun overheersers. Volgens sommige bronnen voorzagen zowel de 
Saksen als Slavische volkeren, zoals de Abodriten en de Wenden de Karolingers vaak van 
troepen. De hertogen van Saksen werden koningen (Hendrik de Vogelaar) en later de eerste 
keizers van Duitsland (Henry's zoon, keizer Otto I de Grote) in de 10e eeuw, hoewel ze deze 
positie in 1024 weer verloren. Het stamhertogdom werd gesplitst toen Hendrik de Leeuw, 
keizer Otto's kleinzoon, weigerde samen met zijn neef keizer Frederik I Barbarossa ten strijde 
te trekken in de oorlog in Lombardije. 

Tijdens de Hoge Middeleeuwen, onder het bewind van de Salische dynastie en later onder de 
Duitse Orde trokken veel mensen uit het Duitse gebied naar het oosten de rivier de Saale over, 
het gebied in van een Slavische stam genaamd de Sorben. Dit volk werd hierdoor langzaam 
gegermaniseerd. Het gebied waarin dit volk woonde kreeg later door politieke omstandigheden 
de naam Saksen. Voorheen stond dit gebied bekend als het Markgraafschap Meißen. De 
heersers van Meißen vekregen in 1423 heerschappij over het hertogdom Saksen en pastten 
uiteindelijk de naam Saksen toe op hun gehele koninkrijk. Tot op heden heeft dit gebied in 
het oosten van Duitsland de naam Saksen, hetgeen soms voor verwarring zorgt over het 
ooorspronkelijke leefgebied van de Saksen. In Nederland bezetten de Saksen het gebied ten 
zuiden van de Friezen en ten noorden van de Franken. In het westen reikte hun leefgebied tot 
ongeveer het Gooi en in het zuiden tot de Rijn. Het regionale dialect wat hier gesproken wordt, 
wordt nog steeds aangeduidt met Nederlands Nedersaksisch. Na de overheersing door Karel 
de Grote, vormde dit het kerngebied van het Aartsbisdom van Utrecht. In 569 vergezelde een 
deel van de Saksen de Longobarden, onder leiding van Alboin, richting Italië en vestigden zich 
daar. In 572 gingen zij op rooftocht door het zuid-westen van Gallië, tot aan ongeveer Stablo, 
nu Estoublon. Omdat de Saksen zeer verdeeld ten strijde trokken, werden zij met gemak 
verslagen door de Gallisch-Frankische generaal Eunius Mummolus. 

Toen de Saksen zich hergroepeerden, werd er een vredesverdrag gesloten, waarin de Italiaanse 
Saksen toestemming kregen om zich samen met hun families te vestigen in Austrasië. In 573 
vertrokken deze Saksen vanuit Italië, verdeeld over twee groepen. De ene groep verplaatste 
zich via Nice, terwijl de andere de weg langs Embrun nam. Zij verenigden zich weer bij 
Avignon, waar ze vervolgens het gebied plunderden. Hierom werden de Saksen gestopt door 
Mummolus. Voordat zij de Rhone over konden steken, naar Austrasië, werden zij gedwongen 
om een compensatie te betalen voor wat zij hadden geplunderd. 

In het jaar 463 veroverde een Saksische koning genaamd Eadwacer de stad Angers, waarna 
hij gelijk weer werd verdreven door Childerik I en zijn Salische Franken, bondgenoten van het 
Romeinse Rijk. Het is mogelijk dat de Angel-Saksische verovering van Groot-Britannië 
uitsluitend is begonnen naar aanleiding van Frankische expansie langs de kust van het 
Europese vasteland. In dit gebied leefden al langer Saksen, waar we bewijs voor vinden in niet 
alleen documenten, maar ook in de archeologie en toponomie van het gebied. De Notitia 
Dignitatum verteld over een stad genaamd Grannona waar Saksische laeti waren gevestigd. 
Het is niet zeker waar Grannona precies lag en er zijn verschillende opties mogelijk, zoals 
Granville in Normandië of Graignes. Een aantal historici heeft gesuggereert dat het zelfde 
element gran- in Grannona kan worden herkend in Guernsey. Deze locatie bevindt zich dichter 
bij Bayeux, waar volgens Gregorius van Tours in 579 een groep van Saksen werd verslagen 
door Waroch II, een Bretonse krijgsheer. We weten dat er in Bayeux een Saksische eenheid 
van laeti was gestationeerd, de Saxones Baiocassenses.[ Deze werd in de 5de eeuw door Clovis 
I onderworpen. De Saksen van Bayeux vormden een volledig leger en werden vaak opgeroepen 
om aan de zijde van lokale dienstplichtigen te vechten in Merovingische oorlogscampagnes. 
Hoewel ze in 579 waren verslagen door de Bretons van Waroch II, werden ze in 589 door 
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Fredegonde opgedragen om hun haar volgens de Bretonse traditie te dragen en samen met 
hun ten strijde te trekken tegen Guntram, koning van de Bourgondiërs. Vanaf 626 werden de 
Saksen van Bayeux door Dagobert I ingezet tegen de Basken en werd zelfs één van hen 
genaamd Aeghyna uitgeroepen tot hertog van Vasconië.. 

In 843 en 846 wordt in andere officiële documenten gesproken over een pagus genaamd 
Otlinga Saxonia nabij Bessin, het is alleen niet duidelijk wat er met Otlinga bedoeld word. Er 
worden verschillende plaatsnamen herkend in de Bessin regio die als typisch Saksisch 
gekenmerkt kunnen worden. Een voorbeeld is Cottun (Coltun 1035 - 1037 Cola's town). Dit 
is de enige plaatsnaam in Normandië die eindigt met –tun en dit feit kan niet vergeleken 
worden met de extensie van dorpen in Boulonais, noord Frankrijk, die eindigen op -thun vb. 
Alincthun, Verlincthun, Pelingthun, etc die wijzen op een Saksische of Anglo-Saksische 
bewoning.  

Als we de concentratie van dorpen met -ham/hem (Angel-Saksisch hām > thuis) in het Bessin 
gebied en Boulonais vergelijken, krijgen we een beter resultaat. In het gebied wat tegenwoordig 
Normandië heet, zijn de -ham voorbeelden uit Bessin uniek, dat wil zeggen dat ze daarbuiten 
niet voorkomen. Er zijn een aantal suggesties gedaan van plaatsnamen buiten de Bessin, 
maar die geven geen uitsluitsel. Voorbeelden zijn Canehan (Kenehan 1030 - Canaan 1030 - 
1035) wat ook afgeleid kan zijn van de bijbelse naam Canaan en Airan ((Heidram, 9de eeuw), 
kan ook komen van de Germaanse naam Hairammus.  

De voorbeelden uit de Bessin geven echter vrij zeker een Saksische herkomst aan, zoals 
Ouistreham (Oistreham 1086), Étréham (Oesterham 1350 ?), Huppain (*Hubbehain ; Hubba 
's "thuis"), Surrain (Surrehain 11th century), etc. Een andere belangrijke indicatie vind men 
in Normandische achternamen, zoals de veel voorkomende naam Lecesne met verschillende 
spelling: Le Cesne, Lesène, Lecène en Cesne. Deze naam komt van het Gallo-Romeinse 
*SAXINU "De Saks" > saisne in Oudfrans. Deze voorbeelden kunnen niet van latere Anglo-
Scandinavische oorsprong zijn, aangezien er dan talloze voorbeelden moesten zijn uit de 
Normandische gebieden (pays de Caux, Basse-Seine, North-Cotentin). Bijkomend is dat de 
Bessin niet behoorde tot de pagi die te maken kregen met verregaande Anglo-Scandinavische 
immigratie. 

Deze bewijzen worden nog eens ondersteund door een hoeveelheid aan archeologie in de 
omgeving van Cain en de Bessin (Bénouville, Giverville, Hérouvillette) waar talloze opgravingen 
zijn gedaan waarbij Angel-Saksische sieraden, wapens en versieringen werden gevonden. Al 
deze objecten werden gevonden in graven uit de 5de, 6de en 7de eeuw. Echter, de oudste en 
meest opzienbarende Saksische opgraving in Frankrijk is die bij Vron. in Picardië. Hier werden 
een aantal tombes gevonden uit de tijd van het Romeinse Rijk tot aan de 6de eeuw. Aan de 
hand van zowel grafgiften als menselijke overblijfselen uit de 5de eeuw werd er een groep 
mensen geindentificeerd die morfologisch anders was dan de gebruikelijke bewoner van dit 
gebied vóór de 5e eeuw. Deze groep mensen had een aanzienlijk grote gelijkenis met 
Germaanse populaties uit het noorden. Aan het begin van de 4de eeuw werd 92% van de 
doden begraven, soms met typisch Germaanse wapens als grafgift. Daarna, in de 5de en de 
6de eeuw werden ze bij het begraven naar het oosten toe gerangschikt. In het midden van 
deze periode is een sterke Angel-Saksische invloed op te merken, die later verdwijnt. Al deze 
bewijzen uit de archeologie, toponomie en geschriften wijzen op dezelfde conclusie, vestiging 
van Saksische foederati en hun families. Verder antropologisch onderzoek van Joël Blondiaux 
heeft aangetoond dat deze groep mensen uit Nedersaksen kwam 

Ongeveer rond dezelfde tijd dat de Romeinse autoriteit in Britannië weg viel, werden de 
inwoners geconfronteerd met een aanval (of migratiegolf) van Angelen, Saksen, Juten en 
Friezen die de oversteek maakten vanaf het vasteland van Europa. De Saksen hadden al 
gedurende een langere periode vóór deze gebeurtenis regelmatig de kusten van Britannië 
geplunderd, wat aanleiding had gegeven tot het bouwen van een complex van fortificaties 
genaamd de Litus Saxonicum of Saksische kust. Ook waren er met toestemming van het 
Romeinse Rijk al veel Saksen en andere groepen mensen gevestigd als boeren op het Britse 
eiland. 
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Volgens de overlevering kwamen de Saksen en andere stammen als eerste op het eiland als 
deel van een overeenkomst om de Britons te beschermen tegen invallen van de Picten, 
Goidelen en andere stammen. Bronnen als de Historia Brittonum en Gildas beschrijven hoe 
de Britse koning Vortigem twee Germaanse krijgsheren, Hengist en Horsa genoemd door Bede, 
toestemming gaf om zich samen met hun volk to vestigen op het Isle of Thanet in ruil voor 
hun dienst als huurlingen. Volgens Bede wist Hengist uiteindelijk Vortigem te manipuleren 
om hem meer land te schenken om zijn volk over te laten komen, waardoor de basis werd 
gelegd voor de Germaanse vestiging in Britannië. Historici zijn verdeeld over de manier waarop 
de Germanen zich in Britannië vestigden, sommigen suggereren dat het ging om een vredige 
overname, hoewel er slechts één getuigenis is van een Brit die ongeveer in deze periode in de 
5e eeuw leefde. Deze getuigenis vertelt over een vijandige overname van het eiland. 

Want het vuur verspreidde zich van zee tot zee, gevoed door onze vijanden uit het oosten, 
raasde voort, naburige dorpen en landen vernietigend, tot het de andere kant van het eiland 
bereikte en zijn felle en vuurrode tong doopte in de westerlijke zee. Deze aanval maakte iedere 
zuil met de grond gelijk, door de ritmische slag van de stormram. Alle landheren vluchtten, 
samen met hun bischoppen, priesters en volk, terwijl het zwaard fonkelde, en de vlammen 
overal om hen heen knetterden. Hoe jammerlijk een gezicht, van straten die bedolven lagen 
onder de toppen van hoogverheven torens, gevallen naar de grond, stenen van de hoogste 
muren, heilige altaars en delen van mensenlichamen, bedekt door vertoornde lappen van 
geklonterd bloed, alsof ze waren samengedrukt door een pers, enkel begraven onder de ruïnes 
van hun huizen, of in de gulzige magen van wilde beesten en vogels, met eerbied zal over hun 
gezegende ziel gesproken worden, als er weldegelijk velen van hen in dat ogenblik werden 
gevonden en gedragen op de vleugels van heilige engelen, naar de hoge hemelen.. Sommigen, 
derhalve, werden meegenomen naar de bergen en vermoord in grote aantallen. Anderen, 
gedwongen door hongersnood, kwamen en gaven zich over om voor eeuwig als slaven te dienen 
voor hun vijanden, met de kans om ogenblikkelijk omgebracht te worden, wat zeer zeker de 
grootste gunst kon zijn die hen werd aangeboden. Nog anderen verdwenen tot voorbij de zeeën 
met luid gejammer, in plaats van met de stem van berisping. Anderen beschermden hun leven, 
dat constant in gevaar was, in de bergen, tussen kliffen of in de dichte bossen, en bleven, 
alhoewel met huiverend hart, in eigen land. 

De Slag bij Mons Badonicus (Engels: Mount Badon, Welsh: Mynydd Baddon) is een 
legendarische veldslag waarvan met weinig zekerheid te zeggen valt dat deze daadwerkelijk 
heeft plaatsgevonden. Een mogelijke veldslag zou omstreeks het jaar 500 zijn uitgevochten in 
het zuidwesten van Engeland. De strijdende partijen waren de Romano-Britten en de 
binnenvallende Angelsaksen. Sinds de 9e eeuw wordt de Britse overwinning aan de mythische 
koning Arthur toegeschreven, maar het is waarschijnlijker dat een andere leider, zoals 
Ambrosius Aurelianus, het bevel voerde over de Britten. Als mogelijke commandant voor de 
Angelsaksen wordt koning Aelle van Sussex, de eerste bretwalda, genoemd. Gedetailleerde 
bronnen over de slag ontbreken zodat de grootte en samenstelling van de legers, alsmede de 
ware identiteit van de bevelhebbers een raadsel zal blijven. 

De locatie en de datum van de slag zijn onbekend, maar historici hebben in de loop van de 
jaren wel enkele theorieën bedacht. 

Historici hebben een aantal mogelijke locaties voor de slag op een rij gezet: 

• Mynydd Baedan, een heuvel in Zuid-Wales. 
• De Badbury Rings, een heuvelfort uit de IJzertijd in Dorset, Engeland. 
• Solsbury Hill, een heuvel in de omgeving van Bath in Somerset, Engeland. 
• Buxton, een oud Romeins kuuroord in Derbyshire, Engeland. 
• Liddington Castle, een heuvelfort in Wiltshire, Engeland. 
• Bardon Hill, de hoogste heuvel van Leicestershire, Engeland. 

Over de locatie wordt veel gespeculeerd en men weet niet of de slag diep in Brits territorium 
plaatsvond of dat de locatie dichter bij de Wansdyke, de frontlijn tussen de Britten en 
Angelsaksen, gezocht moet worden. Een van de bronnen waarin melding wordt gemaakt van 
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de slag, de geschriften van de Britse monnik Gildas, spreekt van: "Obsessionis Badonici 
montis". Dit wijst op een belegering en op een locatie dieper in Brits territorium, maar dit is 
niet met zekerheid te zeggen. 

Ook over de datum is veel onduidelijkheid en het enige dat zeker is, is dat de slag plaatsvond 
in het decennium voor of na 500. Er zijn verschillende bronnen waaruit informatie met 
betrekking tot de datum te herleiden is. 

"ad annum obsessionis Badonici montis ... quique quadragesimus quartus ut novi orditur annus 
mense iam uno emenso qui et meae nativitatis est" 

• Dit kan als volgt vertaald worden: "In het jaar van het beleg van Badon... hetgeen 
gebeurde 44 jaar en 1 maand geleden, in het jaar van mijn geboorte". Gildas uitte in 
zijn werken een aanklacht tegen koning Maelgwn van Gwynedd en schreef deze 
passage dan ook tijdens diens leven. Maelgwn stierf in 547 en dus kan de slag niet 
later hebben plaatsgevonden dan 503. 

• De Angelsaksische monnik Beda, die in de vroege 8e eeuw leefde, had een exemplaar 
van Gildas tot zijn beschikking. Hij trok de conclusie dat de slag 44 jaar na de 
aankomst van de Angelsaksen in Engeland plaatsvond. Als datum van de aankomst 
kan 447 (de inbezitneming van het eiland Thanet) of 449 aangemerkt worden, hetgeen 
inhoudt dat de slag bij Mons Badonicus in 491 of in 493 plaatsvond. 

De Annales Cambriae, een Welshe kroniek, geeft 516 als het jaar van de slag, maar de 
jaartallen voor 525 worden als onbetrouwbaar aangemerkt omdat pas vanaf dat jaar de 
notities worden gekoppeld aan de gangbare data voor Pasen. 

In een Welsh gedicht dat wordt toegeschreven aan de bard Taliesin, die aan het einde van de 
6e eeuw leefde, wordt melding gemaakt van: "De slag bij Badon met Arthur, belangrijke gever 
van grote feesten...de slag die iedere man zich kan herinneren". "Belangrijke gever van feesten" 
kon wijzen op een belangrijke leider. 

In de Historia Britonum, in de 9e eeuw geschreven door de Welshe monnik Nennius, worden 
tradities beschreven waarin Arthur wordt genoemd als leider van de Britten in de slag bij 
Mons Badonicus. 

Hoewel de details rondom de veldslag onbekend blijven, is het duidelijk dat de slag een grote 
invloed had op het Brittannië van de 6e eeuw. De slag luidde een periode van rust en vrede in 
die 40 jaar zou duren. De impact van de slag wordt duidelijk in archeologische vondsten en 
in bronnen: 

• De Anglo-Saxon Chronicle, de belangrijkste bron met betrekking tot de Angelsaksen 
in Engeland, zwijgt over de veldslag en er wordt 70 jaar lang niet meer in geschreven. 

• In de 6e eeuw deden veel verhalen de ronde dat grote groepen Angelen en Saksen 
terugzeilden naar hun stamlanden in Duitsland. Ook de geschiedkundige Procopius 
schrijft dat veel Britten en Angelsaksen hun eiland (Brittannië) zo vol vonden dat ze 
naar Gallië overstaken om geschikte vestigingsplaatsen te vinden. 

Deze bronnen wijzen op een serieuze tegenslag in de Angelsaksische pogingen om Brittannië 
te veroveren. Ook wijst archeologisch onderzoek uit dat veel Angelsaksische nederzettingen in 
de buurt van de frontlijn verlaten werden en dat de Britten hun heerschappij weer konden 
uitbreiden in zuidoostelijke richting. 

Hierna beschrjft Gildas hoe de Saksen werden afgeslacht in de Slag bij Mons Badonicus, 44 
jaar voordat hij zijn getuigenis schrijft, waarna Britannië weer onder Romano-Britse 
heerschappij kwam. Hierin spreekt de 8ste eeuwse geschiedsschrijver Bede hem tegen. Bede 
schrijft namelijk dat na de slag bij Mons Badonicus de expedities van zowel de Saksen als de 
Juten en Angelen voortduurden en dat het complete zuid-oosten van Britannië al snel werd 
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overspoelt door Gemaanse stammen, wat de fundering legde voor de stichting van de 
Angelsaksische koninkrijken. 

Er ontstonden vier autonome Saksische koninkrijken: 

1. . Oost-Saksen stichtten Koninkrijk Essex 
2. . West-Saksen stichtten Koninkrijk Wessex 
3. . Zuid-Saksen, onder Aelle, stichtten Koninkrijk Sussex 
4. . Midden-Saksen stichtten Middlesex 

Onder de heerschappij van Egbert van Wessex tot Alfred de Grote werden de koningen van 
Wessex verheven tot Bretwalda, verenigden zij het land en vormden zo uiteindelijk het 
koninkrijk van Engeland onder dreiging van invasies door de Vikingen. 

Beda, een schrijver uit Northumbria, merkte rond 730 in zijn geschriften op dat "de oude (dus 
continentale) Saksen geen koning hebben, maar ze bestuurd worden door verschillende 
ealdorman, die in tijden van vrede gelijk zijn in macht, maar in tijden van oorlog middels een 
loting hun leider kiezen." Het territorium van de Saksen bestond ongeveer uit honderd pagi of 
gouwen die verdeeld waren over drie provincies: Westfalen, Oostfalen en Engern. Elke gouw 
had zijn eigen leider, die genoeg militaire macht had om hele dorpen te vernietigen die tegen 
hem waren.  

In het midden van de 9e eeuw werd door Nithard hun sociale sctuctuur beschreven. Hun 
kastenstelsel was strak: het bestond uit drie verschillende kasten (slaven uitgezonderd). De 
Saksische namen voor deze kasten waren edhilingui, frilingi, en lazzi. Later zijn de namen 
gelatiniseerd tot respectievelijk nobiles of nobiliores; ingenui, ingenuiles, liberi; liberti of liti, en 
serviles Volgens de zeer vroege overlevering, waarvan aangenomen wordt dat die dicht bij de 
waarheid ligt, waren de edhilingui afstammelingen van de Saksen die hun stam uit Holstein 
leidden, en tevens hun volk leidden in de migratie naar Britannia in de 6de eeuw. Zij vormden 
een elite van veroverende krijgsheren. De frilingi waren de afstammelingen van de volgelingen 
en hulptroepen van deze krijgsheren. De derde en laagste kaste bestond uit de nakomelingen 
van inwoners van de veroverde gebieden die gedwongen werden een eed van gehoorzaamheid 
af te leggen. 

Hun ongewone maatschappij werd bestuurd aan de hand van de Lex Saxonum. Het was niet 
toegestaan om buiten de eigen kaste te trouwen en er waren weergelden vastgesteld 
afhankelijk van tot welke kaste men behoorde. Zo waren de edhilingui 1440 solidi (zo'n 700 
stukken vee) waard. Dit was zes keer zoveel als de frillingi en acht keer zoveel als de lazzi. De 
kloof tussen adelijk en niet-adelijk was enorm, terwijl het verschil tussen een vrij man en een 
gebonden arbeider relatief klein was.  

Volgens de Vita Lebuini antiqua, een belangrijke bron voor de vroege Saksische geschiedenis, 
hielden de Saksen jaarlijks een bijeenkomst bij Marklo. Hier, zoals het in de Vita Lebuini staat, 
"bevestigden zij hun wetten, deden zij uitspraak over openstaande zaken en besloten zij of ze 
dat jaar in vrede bleven of oorlog voerden door middel van een gemeenschappelijke raad." Alle 
kastes waren in deze raad vertegenwoordigd door twaalf leden van elke kaste per gouw. In 
782 schafte Karel de Grote het gouwsysteem af en verving het met de Grafschaftsverfassung, 
een systeem van graafschappen dat standaard was in het Frankische Rijk. Karel de Grote 
stelde een verbod in op de vergaderingen bij Marklo, waarmee hij de frilingi en lazzi uitsloot 
van politieke macht. Het oude Saksische systeem van Abgabengrundherrschaft, een systeem 
gebaseerd op reciprociteit en belastingen maakte plaats voor een feodaal systeem gebaseerd 
op diensten en arbeid, persoonlijke relaties en eden.  

Waar er voor de Romeinse tijd zowel archeologische als schriftelijke aanwijzingen zijn voor een 
vrij dichte bewoning, bestaat er in de overgeleverde bronnen een lacune vanaf de vierde eeuw. 
De Frisii-Minores en Frisii-Majores worden vanaf dan niet meer genoemd. 
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De Friezen - waarvan niet zeker is dat er een verwantschap is met de Frisii - worden voor het 
eerst in 515 genoemd bij een inval in de Rijndelta door de Deense koning Chochilac of Hygelac, 
een voorbode van de latere Vikingstrooptochten. In de archeologie is er in Noord-Nederland 
een periode vrijwel zonder vondsten tijdens de vijfde en zesde eeuw. Daarnaast is er nog de 
toponymie. Hiermee wordt geprobeerd om te achterhalen wat de oorsprong is van een 
plaatsnaam. Er zijn enkele plaatsnamen in Noord-Nederland die teruggrijpen op de 
prehistorische tijd, maar hiermee is de bewoningscontinuïteit slechts in zeer geringe mate aan 
te tonen. Duidelijk is in ieder geval dat de bevolkingsdichtheid sterk is afgenomen in de Laat-
Romeinse tijd. Mogelijk hebben de nieuwe bewoners na de volksverhuizingen de oude naam 
overgenomen, maar waarschijnlijker is dat dit via de Franken is gebeurd. 

Waarschijnlijk maakten in het rivierengebied de Merovingische duces de dienst uit, en deze 
woonden in de buurt van het huidige Utrecht. In het midden van de 5e eeuw is er een 
duidelijke toename van bewoning in Drenthe, waarschijnlijk door een zeespiegelstijging. Vanaf 
de zesde eeuw is in Oostergo een duidelijke afwijkende stijl in de archeologische objecten 
ontstaan ten opzichte van de Scandinavische stijl die nog tijdens de Romeinse periode 
gebruikt werd. De historicus Pieter Boeles wijst op het samenvloeien van Friese en 
Angelsaksische cultuur. Het begrip "Friezen" had sinds de Grote Volksverhuizing vooral een 
politieke inhoud, en niet zozeer een etnische. De bevolkingsgroei in deze periode bestond 
waarschijnlijk deels uit Angelen en Saksen - Angelsaksen of 'nieuwe Friezen'. Hiermee vond 
ook een taalvernieuwing plaats tot het Noordzee-Germaans, ook wel Inguaeoons genoemd. 

Van ongeveer 400 tot 200 voor Chr. begon langzamerhand een protofriese cultuur te ontstaan 
die rond het begin van de jaartelling door de Romeinen Frisii werden genoemd. De Frisii waren 
een Germaans volk dat ten noorden van de Rijn leefde ten tijde van de Romeinen. De Romein 
Publius Cornelius Tacitus onderscheidde twee groepen Frisii, namelijk de maiores Frisii (Grote 
Friezen) en minores Frisii (Kleine Friezen). In het jaar 12 v. Chr. versloeg de Romeinse veldheer 
Nero Claudius Drusus de Frisii en lijfde hen in bij het Romeinse Rijk. De voorwaarden voor 
de Frisii waren een belasting (meestal in de vorm van huiden van oerossen) en het leveren van 
manschappen. Het kasteel Flevum werd gebouwd om de Romeinen een veilige doortocht over 
het Vlie te bieden. Flevum was één van de forten (castella) die de Romeinen bouwden ten 
noorden van de Rijn om hun rijk te verdedigen tegen indringers. Zowel Ptolemaeus die het 
over 'Phleum' heeft als Tacitus noemen deze vesting maar de exacte ligging is nooit bekend 
geworden. De vesting speelde een belangrijke rol in de opstand van de Frisii in 28 n. Chr.. De 
Frisii waren sinds Drusus belastingplichtig aan de Romeinen en betaalden in de vorm van 
runderhuiden. De Romeinen gebruikten het leer voor het vervaardigen van hun schilden. Toen 
een nieuwe bevelhebber, Olennius, de belastingen drastisch verhoogde raakten de Frisii in 
een onmogelijke situatie. Zij werden gesommeerd om voortaan de (grotere) huiden van 
oerossen te leveren. Maar oerossen kwamen in die tijd nog maar weinig voor en hun eigen 
koeien waren van veel kleiner formaat, zelfs kleiner dan de huidige rassen. De Frisii moesten 
hun vrouwen en kinderen afgeven als slaven. De Frisii kwamen in opstand. Na eerst hun 
woede te hebben gekoeld op de Romeinse belastinginners - die werden opgehangen - trok een 
Friese krijgsmacht op naar het kamp van Olennius. Die wist zich echter bijtijds uit te voeten 
te maken. Met zijn troepen vestigde hij zich in het castellum Flevum. Onder het uitslaan van 
oorlogskreten begonnen de Frisii de belegering van het castellum. De Frisii probeerden de 
vesting te beklimmen met touwen en ladders maar hun poging mislukte. Na een dag van 
intense strijd besloten de Frisii hun bestorming af te breken. Ze probeerden vervolgens met 
een vloot Flevum te belegeren. Rome had inmiddels gereageerd en troepen ter versterking naar 
Germania gestuurd. Toen de Frisii dat hoorden trokken zij zich terug in het woud van 
Baduhenna. Daar kwam het uiteindelijk tot de Slag van Baduhenna waarbij 900 Romeinen 
sneuvelden en nog 400 andere Romeinen elkaar doodden. 

De locatie van het castellum Flevum is nog steeds niet duidelijk. Groningen, Castricum en 
Grebbe zijn genoemd als 'kandidaten'. Bij onderhoud aan de Velsertunnel en aanleg van de 
Wijkertunnel werden resten van twee Romeinse havenforten gevonden. Vondsten van 
skeletdelen die blijkbaar afkomstig waren geweest van drijvende lijken, een skelet van een 
Romeins officier onder een stapel veldkeien in een waterput, loden slingerkogels, munten en 
koolstofdateringen wijzen uit dat havenvesting Velsen I het genoemde castellum Flevum zou 
kunnen zijn geweest. Baduhenna was een naam die verbonden werd met een woud (mogelijk 
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ook een moerasbos) dat in de eerste eeuw na Chr. in het gebied van het huidige  
Kennemerland, West Friesland, IJsselmeer of Friesland lag. In 28 na Chr. werd het Romeinse 
fort Castellum Flevum door de Friezen verwoest in het kader van de opstand van de Friezen 
tegen Olennius, landvoogd van de Romeinen. In het woud van Baduhenna ("apud lucum quem 
Baduhennae vocant") werden de Romeinen die versterkingen hadden gekregen uit het fort van 
Noviomagus (Nijmegen) vervolgens vernietigend verslagen . 

 

Castellum 

Volgens de Annales van Tacitus was dit 'heilige woud van Baduhenna'. Baduhenna wordt 
algemeen als Friese oorlogsgodin beschouwd en haar naam zou dan zoiets als 'de gedrevene 
in (of door) de strijd' betekenen (samenhangend met Germaans *badwa, 'strijd'). Toen de tekst 
van Tacitus in de 16e eeuw werd herontdekt, ging men op zoek naar de locatie van het woud. 
Bij afwezigheid van archeologische vondsten zocht men het vooral in naamsovereenkomst en 
dan wel in het huidige Fryslân. Zo situeerde men het in Oldeholtpade (oud bos van Badu), 
Beetgum (Baduheim) of Baarderadeel. In de tachtiger jaren van de twintigste eeuw werd in de 
buurt van Velsen een Romeins fort opgegraven dat blijkens muntvondsten en koolstofdatering 
in het jaar 28 verwoest was. Algemeen wordt aangenomen dat dit het Castellum Flevum was 
en dat het woud van Baduhenna er niet ver vandaan moet hebben gelegen, in Velserbroek, 
Bakkum, Heiloo of Castricum. 

In 28 n. Chr. komen de Frisii in opstand tegen de Romeinen. Volgens Tacitus begon deze 
opstand omdat de Romeinen onder hun landvoogd Olennius als belasting ossehuiden eisten. 
De Frisii konden hier niet aan voldoen aangezien er nog maar weinig oerossen in de vrije 
natuur rondliepen. Zij moesten hun kinderen als slaaf verkopen om de belasting te kunnen 
betalen. Dit leidde tot een opstand. De Frisii en hun bondgenoten hingen een aantal 
belastinginners op en brachten 900 Romeinen om het leven. In 47 n. Chr. werden de Frisii 
opnieuw onderworpen door een strijdmacht die onder leiding stond van de Romeinse generaal 
Gnaius Domitius Corbulo. Hij had hiervoor de beschikking over twee legioenen, Legio V 
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Alaudae en Legio XV Primigenia. In dezelfde besloot de Romeinse keizer Claudius 1 dat de 
Rijn de grens (limes)  van het Romeinse Rijk zou worden.  In 69/70 n. Chr. namen de Frisii 
deel aan de mislukte opstand van de Batavieren. 

 

Limes langs de Rijn 

 

 

De limes (latijn voor grens') is de aanduiding van de grens van het toenmalige Romeinse Rijk. 
Die liep van de Noordzee langs de Rijn en Donau naar de Zwarte Zee. Meer naar het oosten 
volgde de limes de Eufraat (vanaf de tijd van keizer Septimius Severus de Tigris); in het zuiden 
vormde de Sahara een natuurlijke grens tegen invallen. Het Latijnse woord limes is van 
oorsprong een landmetersterm en betekende aanvankelijk "grenspad", bijvoorbeeld tussen 
twee akkers of wijngaarden. Later kwam daar de betekenis van "weg" bij. De betekenis van 
"grensweg" (in de zin van een geplaveide weg langs forten) werd pas in de vierde eeuw gebruikt 
in de specifieke, militaire betekenis van grens tussen het Romeinse Rijk en de niet-
onderworpen gebieden. In de negentiende eeuw werd dankzij Duitse archeologen de term 
limes het vaste begrip voor de versterkte grens van het Romeinse Rijk. De limes werd gevormd 
door een gordel van verdedigingstorens, gestandaardiseerde kampen voor hulptroepen) en 
legioenbases (castra), zoals Xanten (Castra Vetera, Neuss (Novaesium) en Nijmegen (Ulpia 
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Noviomagus Batavorum)). De gemiddelde afstand tussen de castella bedroeg 6,5 kilometer. op 
grond hiervan zouden er nog verborgen of weggespoelde castella in Nederland moeten zijn. 

 

Een castellum, letterlijk "kasteeltje", was een legerplaats voor hulptroepen van het Romeinse 
Rijk; er verbleven ongeveer 500 tot 1000 man, met hun paarden. Castella werden onder 
andere langs de limes in Nederland gebouwd. Ze worden onderscheiden van de castra, de 
legerplaatsen van de legioenen, waar ruim 5000 man konden verblijven. In een klein castellum 
konden zo'n 500 tot 600 soldaten wonen. In een groot castellum konden zo'n 5000 tot 6000 
soldaten wonen. Verschillende Nederlandse steden zijn ontstaan op de plaats van antieke 
castella, zoals Woerden (Laurium), Utrecht (Trajectum) en Maastricht (Mosa Trajectum). Het 
Nederlandse woord ‘kasteel’  is van castellum afgeleid. Ook in België is een stad ontstaan waar 
vroeger een castellum stond, namelijk Oudenburg, gelegen dicht bij Oostende. Als toponiem 
komt het in vele plaatsnamen voor, zij het vaak in een verbasterde vorm, onder meer in namen 
als Kassel (Frans: Cassel), Kessel, Castricum en Catellane. Naast een castellum was vaak een 
vicus (gehucht) te vinden. De bewoners werden aangelokt door het castellum. In Alphen  aan 
den Rijn, dat op de limes ligt, herinnert de naam van het moderne Castellum-theater aan het 
oude castellum waarvan resten zijn aangetroffen op de oever van de Oude Rijn.  In Houten 
herinnert de naam van station Houten Castellum en het gelijknamige winkelcentrum aan de 
Romeinse tijd. Er heeft hier geen castellum gelegen. De plaatsnaam Kesteren is mogelijk een 
verbastering van castra. 

Het Latijnse woord vicus betekent 'gehucht' of 'wijk'. In de betekenis 'gehucht' werd het 
gebruikt voor een dorp van vijfhonderd tot duizend inwoners. In de betekenis 'gehucht' werd 
het gebruikt voor een dorp van vijfhonderd tot duizend inwoners. Een vicus was in de 
Romeinse tijd vaak een nederzetting bij een Romeins castellum (legerplaats) of een klein stadje 
dat op de kruising lag van belangrijke handelswegen en meestal een handelsplaats was. In de 
middeleeuwen duidde het woord vicus op een kleine nederzetting die zelf vlak bij een stad lag, 
ook wel te vergelijken met een voorstad, maar zeker niet zo groot. In Maastricht heet het 
oostelijke stadsdeel Wijck, afgeleid van de in de Romeinse tijd reeds bewoonde vicus ter 
plaatse. Belgische voorbeelden zijn het dorpje Velzeke, waar een belangrijk Gallo-Romeins 
museum gevestigd is, de vicus van Asse en Cortoriacum (Kortrijk). De auxilia (Latijn voor 
hulptroepen) waren de gerekruteerde soldaten die buiten de legioenstructuur van het 
Romeinse leger stonden. Zij waren dan ook meestal niet-Romeinse volkeren en stonden onder 
bevel van hun eigen aanvoerders. De Bataven stonden bekend als leveranciers van 
uitstekende auxiliarii, die voornamelijk uit ruiterij bestonden.  Zij werden net als de Romeinse 
troepen' ingedeeld in cohortus auxiliae (infanterie) of turmae (ruiterij).  De Bataven (ook wel 
Batavi of Batavieren) waren een vermoedelijk West-Germaanse stam die zich afgesplitst had 
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van de Chatten. De hoofdgod was Hercules Magusanus, waarvan het tweede lid een 
Germaanse afleiding heeft. 

 
 

Grafsteen van Indus, één van de Bataafse lijfwachten van Nero 

Zowel Gaius Julius Caesar als Tacitus en Gaius Suetonius Tranquillus maken melding van 
deze stam, die geleefd heeft in de Rijndelta in het huidige Nederland. Caesar noemde de 
Bataven terloops in zijn Commentarii debello Gallico: zij zouden op een eiland (insula 
Batavorum) wonen daar waar de Maas en Waal bij elkaar kwamen, 80 Romeinse mijlen van 
de monding van de rivier. Tacitus beschrijft de Bataven als de moedigste van de stammen in 
het gebied. Behalve uit historische bronnen, zijn de Bataven ook in de epigrafie geen 
onbekenden. Zo zijn in Rome grafstenen teruggevonden van mensen die het vak corporis 
custos (lijfwacht) beoefenden, waarvan velen Bataven. Ze dienden Nero en Tiberius. Behalve 
de lijfwachten van de keizers leverden de Bataven ook ruiter-regimenten, alae of (alae) miliaria, 
die in grafschriften en getuigenissen van honesta missio terug te vinden zijn op de Balkan, in 
Zuid-Duitsland (Raetia), Hongarije, Oostenrijk en Frankrijk. De alae miliaria is een dubbele 
alae. De Bataven zouden oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van de Chatten, maar een 
groep splitste zich na een conflict daarvan af. Vervolgens vestigden zij zich in de Rijndelta, 
oostelijk van de Cananefaten. Rond 12 v. Chr. werden zij door de Romeinen onder Drusus 
onderworpen en werden daarna bondgenoten van het Romeinse Rijk waarbij zij vrijgesteld 
waren van belastingen. Het Romeinse leger heette in de provincia Exercitus Germaniae 
Inferioris (strijdkrachten van Neder-Germanië) op inscripties afgekort als EXGERINF. Het 
bestond uit meerdere (tot vier) legioenen en Auxilia of hulptroepen. Van de Bataven en de 
Cananefaten samen waren constant 5000 tot 6500 mannen in dienst. Daarvoor leverden de 
Cananefaten 24 nieuwe rekruten, de Bataven 260 tot 280 jaarlijks. De Bataven golden in 
vroeg-Romeinse tijd als elitetroepen. Als enigen waren ze in staat bewapend te paard 
zwemmend de Rijn over te steken. Ze waren onder andere betrokken bij de veldtochten van 
Germanicus tegen de Marsen en Cherusken, het neerslaan van de opstand van Boudicca en 
die van Gaius Julis Vindex. Ook in de troebelen van het Vierkeizerjaar speelden ze een 
belangrijke rol. Ook is het bekend dat Bataven dienden als keizerlijke lijfwachten te Rome. Dit 
wordt niet alleen door Suetonius gemeld, maar ook door grafstenen bevestigd. Bekend is (o.a.) 
het graf van Indus, corpor custos (lijfwacht) van Nero in Rome. 

Ala (mv: alae) was in de Romeinse oudheid de benaming van de cavalerie van de hulptroepen 
(auxilia) van het Romeinse leger. Het Latijnse "ala" betekent letterlijk "vleugel" of "flank".De 
alae vormden samen met de infanterie de auxilia, de hulptroepen van het Romeinse leger. De 
hulptroepen bestonden uit soldaten die buiten de legioen-structuur van het Romeinse leger 
stonden. Zij waren dan ook meestal niet-Romeinse volkeren en die onder bevel stonden van 
hun eigen aanvoerders: de prefecten (praefecti alae). Een ala was onderverdeeld in 16 of 24 
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eenheden (turmae), elk aangevoerd door een decurio, een officier met Romeins burgerrecht. 
Na 25 dienstjaren kregen de cavaleristen als beloning voor hun trouw het Romeinse 
burgerrecht. De Bataven stonden bekend als leveranciers van uitstekende alea. 

 De alae bestonden in twee formaten: 

• ala quinquagenaria: ongeveer 500 ruiters, verdeeld in 16 turmae van 32 man. 
• ala milliaria: ongeveer 1000 ruiters, verdeeld in 24 turmae van 42 man. 

Het Vierkeizerjaar, ook wel Driekeizerjaar genoemd, is een bijzonder turbulent jaar waarin 
veel Romeinse legioenen zijn betrokken en vier keizers elkaar in korte tijd opvolgen. Deze 
burgeroorlogen beginnen in maart van het jaar 68 met de opstand van Vindex en eindigen 
met het uitroepen van Vespasianus tot keizer op 20 december 69. 

 

Een nederzetting te Nijmegen met de naam Oppidum Batavorum werd in deze tijd gebouwd. 
Het betreft hier echter geen inheemse nederzetting maar een Romeins economisch en 
bestuurlijk centrum, zoals uit vondsten is gebleken. Ten noorden van de Waal, bij Lent, Elst 
en Osterhout zijn echter uitgebreide sporen van bewoning te vinden die beginnen in de 3e en 
doorlopen tot in de Romeinse tijd. Deze bewoning kan met een grote mate van zekerheid aan 
de Bataven worden toegeschreven. Sporen van bewoning in deze tijd, vindt men in de gehele 
Betuwe. Ook dient gewezen te worden op de Tempel van Empel. De Tempel van Empel is een 
klein heiligdom gewijd aan Hercules Magusanus, oppergod van de Bataven, dat werd opgericht 
rond het begin van onze jaartelling.  

Het is ontdekt door een amateurarcheoloog in een akker net buiten het huidige Noord-
Branbantse dorp Empel. In de buurt van de overblijfselen zijn vele vondsten uit die tijd 
gedaan, zoals mantelspelden en Romeinse munten, maar ook gebruikte wapens. Aangezien 
het hoogst ongewoon was in het Romeinse Rijk om wapens aan goden te offeren, is het 
onwaarschijnlijk dat het een Romeins heiligdom was, maar eerder voor de Bataafse 
hulptroepen om hun oppergod te aanbidden. De veteranen uit die Bataafse legereenheden 
legden ritueel hun wapens neer, als dank voor de bescherming die de god hun verleend had 
tijdens hun militaire carrière. 
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Kunstwerk van een veldslag waarin de Bataven de Romeinen verslaan van Otto van Veen  
 

In 69 n. Chr., gedurende het vierkeizerjaar, leidde Julius Civilis de opstand van de Bataven 
tegen de Romeinen. Met behulp van de Frisii, Cananefaten en andere Germaanse stammen 
behaalden ze veel overwinningen. Een hele reeks Romeinse forten aan de limes langs de Rijn, 
waaronder Castra Vetera (Xanten)) werd in korte tijd verwoest. In die tijd werd Oppidum 
Batavorum, een van de voorlopers van het huidige Nijmegen, door de opstandelingen 
platgebrand.] Het jaar daarop waren de kansen gekeerd. De opstand eindigde in 70 n. Chr. 
met de nederlaag van de Bataven. Hoe de opstand precies afliep is onbekend, het relaas uit 
de Historiae van Tacitus breekt abrupt af op het moment dat Civilis zich overgeeft, maar het 
resultaat was dat Legio X Gemina zich in Ulpia Noviomagus Batavorum vestigde. Later blijkt 
uit meerdere bronnen dat de Bataven wederom als betrouwbare bondgenoten werden gezien. 
In het begin van de 5e eeuw n. Chr. worden de legereenheden van de Bataven nog genoemd 
in de Notitia Dignitatum. De Bataven als volk worden echter voor het laatst vermeld in de 3e 
eeuw n. Chr.. Vermoedelijk zijn zij tijdens de Grote Volksverhuizing opgegaan in stammen als 
de Franken en de Friezen, hoewel ook wel geloofd wordt dat zij met de Romeinen naar het 
zuiden zijn getrokken. Hun gebied kwam in handen van de Salische Franken 

Met de Grote Volksverhuizing in het begin van de middeleeuwen wordt het binnendringen van 
verschillende stammen in het Romeinse Rijk tussen de 4e en de 6e eeuw aangeduid. De Grote 
Volksverhuizing vond plaats in de nadagen van het West-Romeinse en luidde het begin van 
de middeleeuwen in. Opgejaagd door de oprukkende Hunnen en aangelokt door de 
rijkdommen van het politiek verzwakte West-Romeinse Rijk trokken vanaf de vierde eeuw 
meerdere voornamelijk Germaanse stammen (door de Romeinen barbaren genoemd) West-
Romeins gebied binnen. In het veel sterkere Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk kregen zij geen 
vaste voet aan de grond. De invallen in het westelijk deel van het rijk waren niet altijd 
gewelddadig van karakter. Reeds in de 3e eeuw sloten de Romeinen verdragen met Germanen 
aan de andere kant van de grens. In die verdragen werd bepaald dat Germanen in het rijk 
mochten wonen als zij zich onderwierpen aan de Romeinse wetten. Hiermee werden deze 
Germanen officieel foederati (bondgenoten) van de Romeinen. Ze werden gebruikt als buffer 
tegen andere invallers. Eenzelfde probleem heeft zich ook voorgedaan met de Friezen, al 
werden zij niet gedwongen gedeporteerd. Vanuit het eerste Frisia in noordwest Frankrijk 
kwamen zij als nieuwe landontginners terecht in het tweede Fryslân in Noord-Nederland. Zo 
kwamen de eerste 'gastarbeiders' in ons land, die in dienst van de eerste graven van Holland 
hielpen bij het ontginnen van de nieuwe gronden, die na de transgressies vrijkwamen.Of deze 
migraties nu gedwongen waren, zoals de deportaties van de Saksen, of uit nood omdat men 
vluchtte voor de Noormannen, of vrijwillig doordat men op zoek ging naar nieuwe gronden, 
steevast gingen deze gepaard met medeneming van gebruiken en plaatsnamen uit het 
oorspronkelijke land.  

• Deze migraties verklaren ook de historische verplaatsingen*) en maken duidelijk hoe 
de Friezen in het noorden van Nederland en de Saksen in Noord-Duitsland terecht 
komen.  

• Met deze volkeren gaan behalve een aantal gebruiken ook veel plaatsnamen mee en 
zorgen voor de doublures van zuidelijke plaatsnamen in het noorden, zo wordt 
Lewarde in Vlaanderen gedubbeld als Leeuwarden in Fryslân.  
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• Veel kloosters werden hersticht op een nieuwe plaats en namen hun oude 
documenten mee die later foutief geïnterpreteerd werden.  

• Door misverstanden rondom deze dubbele plaatsnamen worden in latere tijden een 
aantal historische figuren verkeerd geplaatst. Ze hadden wel met de oude plaats te 
maken, maar hoorden in de nieuwe plaats niet thuis, zoals St.Willibrord die foutief in 
Utrecht terecht kwam en St.Bonifatius in Dokkum.  

• Met deze historische figuren gaan ook historische gebeurtenissen mee van zuid naar 
noord, zoals de invallen van de Noormannen die zich nooit in Nederland hebben 
afgespeeld.  

• Deze mystificaties worden in ons land allengs een historische zekerheid, omdat geen 
andere geschiedenis deze in de weg stond. Tussen de 3e en 10e eeuw was er immers 
geen andere geschiedenis geweest, omdat ons land toen vele eeuwen onder water 
heeft gestaan.  

• In een aantal gevallen wordt de zuidelijke historie zelfs vergeten en blijft de 
noordelijke voortbestaan: de mythe is een historische zekerheid 

Castra was de benaming voor een Romeins legerkamp. In het castra sneden de via principalis 
en de via praetoria elkaar. De eerste liep van de porta principalis dextra naar de porta 
principalis sinistra (linkerpoort), waar de carcer (gevangenis) zich bevond. De via praetoria, die 
langs het pretorium (hoofdkwartier, afgeleid van pretor) liep, liep van de porta praetoria 
(hoofdpoort) tot de porta decumana (achterste poort). In het midden van het kamp bevond zich 
het pretorium, de tenten van de legerleiding, de vergaderplaats en het valetudinarium (cf. infra). 
Daar omheen waren de papiliones (tenten) van in contubernia opgedeelde Romeinse legionairs 
opgesteld.  Elk castra bezat een valetudinarium (cf. ziekenboeg) waar gewonden en zieken 
naar worden afgevoerd om door de meereizende medische staf verzorgd te worden. De tenten 
worden opgetrokken tussen tijdelijke verschansingen van aarde en hout, waardoor men 
beschut is tegen eventuele nachtelijke overvallen. Wanneer men later echter overschakelt op 
een meer offensieve strategie, krijgen de castra een meer permanent karakter en zullen deze 
legioenstandplaatsen ook dienst doen als zomerkamp. Dit gaat gepaard met een groter comfort 
van de kampen. Een castra bestond uit barakken, waar de militairen hun onderkomen 
hadden, omringd door een palissade. Deze palissade werd van palen met spitse punten 
gemaakt. In latere tijd werden de castra "versteend" en werden de muren en hoofdgebouwen 
in steen opgetrokken.  Bij vrijwel alle Romeinse legerkampen werd de meervoudsvorm castra 
gebruikt. Dit komt doordat de Latijnse enkelvoudsvorm castrum alleen voor een enkel militair 
fort werd gebruikt; kampen met meerdere gebouwen werden vrijwel altijd castra genoemd. In 
het castra sneden de via principalis en de via praetoria elkaar. De eerste liep van de porta 
principalis dextra naar de porta principalis sinistra (linkerpoort), waar de carcer (gevangenis) 
zich bevond. De via praetoria, die langs het pretorium (hoofdkwartier, afgeleid van pretor) liep, 
liep van de porta praetoria (hoofdpoort) tot de porta decumana (achterste poort). In het midden 
van het kamp bevond zich het pretorium, de tenten van de legerleiding, de vergaderplaats en 
het valetudinarium (cf. infra). Daar omheen waren de papiliones (tenten) van in contubernia 
opgedeelde Romeinse legionairs opgesteld.  

Ofschoon het woord limes strikt genomen zou moeten slaan op de grensrivier, de Rijn, hadden 
de Romeinen ook verdediging in de diepte, wat het bestaan van versterkingen aan de Waal en 
Maas verklaart. Verschillende stenen resten in de Maas zijn wel als militair geduid. Bij Cuijk 
(Ceuclum)) zijn de resten van een tijdelijk kamp gevonden. In de Late Oudheid werd deze 
diepteverdediging uitgebreid met versterkte bruggen in bijvoorbeeld Maastricht en opnieuw 
Cuijk. Overigens moet bedacht worden dat nagenoeg ieder castrum en elk castellum omringd 
werd door een dorp (vicus) dat dienstbaar was aan het fort. De limes is ontstaan toen de 
Romeinen in 47 n. Chr. definitief van de verovering van Germania afzagen. 
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Castra, legerkamp   

Belangrijk daarbij was de Varusslag in 9 na Chr. in het Teutoburgerwoud waarbij drie 
Romeinse legioenen in een hinderlaag werden afgeslacht. Op bevel van keizer Claudius 1 
trokken de Romeinen zich terug op de Rijn, die de grens werd. Daarbij speelde ook een rol dat 
bevoorrading van de legioenen via de Rijn aanzienlijk eenvoudiger was vanuit het centrum 
van het Rijk dan via de Elbe. In Nederland werden langs de Rijn circa twintig forten gebouwd. 
Aan de weg lagen wachttorens waarvan de onderlinge afstand zodanig was dat men van de 
ene naar de andere wachttoren lichtsignalen kon afgeven. De limes was niet alleen bedoeld 
om het gebied aan de overzijde van de rivier te beheersen en vijandelijke invallen onmogelijk 
te maken of te bestrijden. De militaire voorzieningen waren ook en vooral bedoeld om controle 
uit te oefenen over de Rijn als belangrijkste verbinding tussen het Duitse Rijnland en 
Brittannië. 

Bij de Bataafse Opstand van 69-70 werden veel forten in brand gestoken. Na de opstand zijn 
ze weer opgebouwd. Een volgende bouwfase lijkt rond 200 te hebben plaatsgevonden, toen de 
versterkingen werden herbouwd uit steen. Verwoestingslagen suggereren dat de limes rond 
240 is bezweken, werd hersteld, en opnieuw bezweek rond 258. Dat wordt gewoonlijk 
geassocieerd met een ook uit geschreven bronnen bekende Frankische inval. De Bataafse 
keizer Postumus herstelde de grens, die definitief bezweek toen Aurelianus in 274 het 
Gallische keizerrijk liquideerde. De Romeinse aanwezigheid in de vierde eeuw had een totaal 
ander karakter. De namen van een aantal castella (met hun afstanden) zijn overgeleverd op 
de Peutinger kaart en het Itinerarium Antonini. In Nederland liep de limes langs wat nu de 
Oude Rijn, de Kromme Rijn en de Nederrijn is, van Lugdunum (Katwijk) naar Duitsland. Langs 
deze grens liep de limesweg, die ook wel de limes wordt genoemd. Hij verbond de vele castella 
die langs de grens waren opgericht met elkaar. Archeologisch onderzoek maakt duidelijk dat 
in tijd van de keizers Traianus en Hadrianus fors is geïnvesteerd in de uitbouw en het 
onderhoud van de weg. UNESCO heeft de limes in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland op 
de Werelderfgoedlijst geplaatst. 
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Na de Opstand van de Batavieren raakte Nederland verdeeld in vier zones. Het zuiden werd 
geromaniseerd, de inheemse taal wordt verdrongen door het Latijn. Een tweede gebied was 
het gebied rond de rivieren. De lokale bevolking handelde met de Romeinen (ze leverden 
soldaten, voedsel, etc.). Hier slopen Latijnse leenwoorden het Germaans binnen. Het derde 
gebied ligt ten noorden van de rivieren en wordt ontvolkt gehouden. Het vierde gebied is 
Nederland boven het ontvolkte gebied. Daar woonden de vrije stammen, waaronder de Frisii. 
Hier is de Romeinse invloed op de Germaanse taal betrekkelijk gering. Nadat de Romeinse 
keizer Constantius Chlorus aan het eind van de derde eeuw met succes campagne had 
gevoerd tegen verschillende Germaanse volkeren, in het nederrijnse gebied, waaronder de 
Frisii en Chamaven, beschrijft de Panegyrici Latini (manuscript VIII) dat de Frisii onder 
Romeinse dwang werden gedwongen om zich als laeti (dat wil zeggen half-vrijen met militaire 
verplichtingen) op Romeins grondgebied te vestigen. De laatste verwijzing naar de oude Frisii 
in de bewaard gebleven geschiedschrijving dateert van 296 n. Chr. De Frisii zijn in de vierde 
eeuw echter nog wel zichtbaar in het archeologische archief. De ontdekking van het 
zogenaamde terp Tritzum-aardewerk, uniek voor het gebied van de Frisii, toont aan dat een 
onbekend aantal Frisii in Vlaamse en het Engelse graafschap Kent werd geherhuisvest.  
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Limes 

In Nederland is van de limes niet veel meer te zien. Sommige gemeenten zijn de zichtbaarheid 
ervan aan het vergroten. Zo werd op 9 november 2007 in het centrum van Utrecht, vlak bij de 
Dom met een 80 centimeter brede strook van gekleurd licht en nevel de plaats van het oude 
castellum Trajectum (Utrecht)) aangegeven.  De limes had overal een ander karakter. In 
Engeland beschermde een stenen muur de Romeinen tegen de Picten. Deze muur bestaat 
deels nog en wordt Muur van Hadrianus genoemd. De versterkingslijn door het Odenwald en 
Zwarte Woud (de Germaans-Raetische limes) was daarentegen van hout, al werd het oostelijk 
deel later met steen herbouwd. Langs de Midden-Donau had de Romeinse rijksgrens een 
karakter dat aan de limes in de Lage Landen doet denken. In Dacië slingerde de lijn forten 
zich door de Karpaten. De woestijngrenzen in Syrië (Limus Arabicus) en langs de Sahara 
(Limes Tripolitanus) hadden een meer open karakter. 

De limes (latijn voor grens of pad) was de naam voor de Noordelijke grens van het voormalige 
Romeinse Rijk en werd van ongeveer 57 voor Chr. tot zo’n 400 na Chr. door de Romeinen 
gebruikt. Het was een militaire zone, met verbindingswegen, forten, wachtorens, waterwerken 
en burgernederzettingen. Het werd ook een steeds drukkere handelsroute. En een gebied met 
een levendige cultuuruitwisseling tussen de inheemse stammen en Romeinse soldaten en hun 
gezinnen. Deze grenszone strekte zich uit van Brittannia (Engeland, Hadrian’s Wall) via 
Nederland en en Germania Inferior (Duitsland, Limesstrasse), Oostenrijk, Slowakije en 
Hongarije en verder via Turkije, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Tot aan de Atlantische 
kust van het huidige Marokko. In Nederland verbond de limesweg naast de Oude Rijn o.a. 18 
castella van Katwijk aan Zee via Arnhem met Duitsland. De Limes is het grootste 
archeologische monument van ons land en continent. Een levend monument, dat nog altijd 
invloed uitoefent op onze huidige cultuur.  
 
Met de komst van het Romeinse leger naar onze streken kwamen er ook veel immigranten 
hierheen. Velen kwamen uit het gebied rond de Middellandse Zeegebied, of andere delen van 
het uitgestrekte Romeinse Rijk (Imperium Romanum). Het leger rekruteerde veel jonge 
mannen in de nieuwe Romeinse provincies in Noord-west Europa. In het kielzog van de 
soldaten kwamen er vele andere mensen mee. Handelaren, ambachtslieden, slaven en 
familieleden van officieren gingen in steeds grotere getale wonen in kampdorpen (vici) bij de 
castella (forten) aan de Rijn. Ruim 1800 jaar geleden was de grenszone dus een bonte 
verzameling van diverse culturen. De Rijn was de officiële rijksgrens, maar ook bewoners aan 
de overkant hadden vaak ook contact met de Romeinen. Voor de komst van de Romeinen 
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telden inheemse dorpjes hier hooguit een paar boerderijen. Met de komst van de Romeinen 
veranderde dat; de bevolking (schatting) groeide van zo'n 50.000 tot 250.000 mensen. Zo 
kwamen tal van ontwikkelingen op gang in en rond de limeszone. De boeren verkochten veel 
vee aan het leger, hielden dus meer vee en bouwden grotere stallen. De lokale bevolking ging 
nieuwe gebruiksvoorwerpen benutten en ook hun voeding veranderde door nieuwe kruiden, 
gewassen en dieren die de Romeinen introduceerden. 

 Uitkijktoren Willeskop 

In de loop van de 4e eeuw versmolt de Nederlandse volkssamenstelling tot drie nieuwe 
stamverbanden die de naam Franken, Saksen en Friezen kregen. Deze 'Friezen' zijn een 
samensmelting van stammen van onder andere, Cananefaten, een deel Angelen en Saksen, 
waarin de Frisii bleven domineren. In Nederland woonden aan het einde van de vierde eeuw 
Friezen in het noorden en westen, Saksen in het oosten tot aan ‘t Gooi' en Franken ten zuiden 
van de Rijn. Tegenwoordig zijn enkele inwoners van de provincie Friesland trots op de Frisii 
die in hun ogen de Romeinen hebben verslagen. Dit is deels incorrect aangezien in Nederland 
de verschillende volkeren zo veel samengesmolten met de vroegere Frisii dat alleen de naam 
'Frisii/Friesland' is behouden. De term Friezen heeft weinig te maken met de Frisii uit de 
Romeinse tijd maar is de naam voor de versmelting van Angelen, Saksen en Frisii in het 
huidige Noord-Nederland. De Frisii hebben niet geheel zelfstandig, maar samen met andere 
volken de Romeinen verslagen. Deze drongen de Romeinen verder terug dan het gebied van 
de Frisii zelf. 

De ondergang van het Romeinse Rijk in ons land ging in kleine stapjes. Het begon in de tweede 
helft van de 3e eeuw met de inval van de Franken. Zij maakten verschillende strooptochten 
in de Romeinse gebieden. Daarbij vernielden zij forten, dorpen en villea ( de grote Romeinse 
boerderijen). Zij trokken zelfs door tot in Spanje. Door de plunderingen van de Franken 
raakten hele streken ontvolkt. De gevluchte en verarmde boeren vormden roversbenden die 
alles plunderden wat de Franken vergeten waren. De Franken bleven in het gebied van de 
grote rivieren. De Romeinen gaven hun een taak in de bescherming van de Romeinse grens. 
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Reconstructie van de Limesweg bij Utrecht 

Toen de Romeinen naar de Lage Landen kwamen woonden de Frisii langs de Waddenzee, met 
de Eems als oostelijke grens van hun gebied. De Romeinen dachten de Frisii snel te kunnen 
onderwerpen maar dit bleek een misrekening. De Frisii waren een Germaans volk en net als 
verscheidene andere Germaanse volkeren wisten ze zich fel te verdedigen tegen de Romeinen. 
Toch moesten de Frisii zich in het jaar 12 v. Chr. onderwerpen doordat veldheer Nero Claudius 
Drusus hen wist te verslaan. Vanaf dat moment moesten de Frisii belasting betalen, in de 
vorm van runderhuiden, en manschappen leveren voor het leger. Tijdens de veldtochten van 
Germanicus in 15 en 16 bouwden de Romeinen het castellum Flevum (bij het huidige Velsen) 
dat onder andere een veilige doortocht over het Vlie moest garanderen. In 28 kwamen de Frisii, 
geholpen door Bataven en Cananefaten, in opstand tegen de Romeinen. Volgens de Romein 
Tacitus begon deze opstand nadat Olennius de maat van de huiden had veranderd tot die van 
een wild rund (oeros). Aan deze eis konden de Frisii niet voldoen aangezien hun koeien 
tamelijk klein waren. Om toch aan de voorwaarden te kunnen voldoen werden kinderen van 
de Frisii verkocht. De Frisii en hun bondgenoten kruisigden een aantal belastinginners en 
brachten 1300 Romeinen om het leven. Nadat ze in 47 opnieuw waren onderworpen, namen 
de Frisii tussen 69 en 70 deel aan de mislukte Bataafse Opstand. Na de Bataafse Opstand 
raakte Nederland verdeeld in vier zones. Het zuiden werd geromaniseerd, de Keltische taal 
werd verdrongen door het Latijn. Een tweede gebied was het gebied rond de rivieren. De lokale 
bevolking handelde met de Romeinen en leverde soldaten, voedsel, etc. voor het leger. Hier 
slopen Latijnse leenwoorden het Germaans binnen. Het derde gebied lag ten noorden van de 
rivieren en werd ontvolkt gehouden. Het vierde gebied was Nederland boven het ontvolkte 
gebied. Daar woonden vrije Germanen zoals Cananefaten en Friezen. Hier was de Romeinse 
invloed op de Germaanse taal betrekkelijk gering. 

De Slag bij het Teutoburgerwoud,ook Varusslag genoemd. Varus was de legeraanvoerder. De 
Romeinse geschiedschrijvers noemden de veldslag ‘Clades Variana (varusramp). De veldslag 
heeft, zoals recent bekend is geworden, bijna zeker van 9 tot 11 september van het jaar 9 
n.Chr. plaatsgevonden bij Kalkriese. Deze plaats ligt aan de oostkant van de gemeente 
Bramsche (10 km ten oosten van de gelijknamige stad), ten noorden van Osnabrück. De 
veldslag leidde een zevenjarige oorlog in, aan het eind waarvan de Rijn voor een periode van 
meer dan 350 jaar als grens van het Romeinse Rijk werd vastgelegd. Bij de veldslag werden 
drie Romeinse legioenen – het XV111e, XV111e en X1Xe en hulptroepen onder leiding van 
Publuis Quinctilius, in een hinderlaag gelokt door een bondgenootschap van een aantal 
Germaanse stammen, dat onder aanvoering stond van Arminius, de zoon van Sigimerus, de 
hoofdman van de Cherusken. Arminius (in de Duitse geschiedschrijving lange tijd bekend als 
Hermann, de Germaan, om hem een 'Duits' gezicht te geven) maakte vlak voor de slag nog deel 
uit van de Romeinse hulptroepen en had een belangrijk aandeel gehad in het uitzetten van de 
marsroute van het Romeinse leger. De slag eindigde in een vernietigende nederlaag voor de 
Romeinen. 
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De legioenen, ongeveer 18.000 man sterk, waren op de terugreis naar hun winterkampen in 
Xanten, Anreppen en Haltern, toen ze in de door Arminius voorbereide hinderlaag liepen. Daar 
hadden de Romeinse legionairs te weinig bewegingsruimte om hun gebruikelijke 
gevechtstechnieken te kunnen inzetten. Toen op de tweede- of derde dag van het gevecht de 
Romeinse ondergang onafwendbaar bleek, pleegde de Romeinse aanvoerder, Varus, 
zelfmoord. Slechts enige tientallen Romeinen slaagden erin aan de vijand te ontsnappen en 
de Romeinse legerplaatsen aan de Rijn te bereiken. 

Volgens Suetonius was de Romeinse keizer Augustus zo ontzet door de uitkomst van de slag, 
dat hij zijn baard en haren maanden liet groeien, als een teken van rouw en tot zijn dood 
regelmatig uitriep: "Quinctili Vare, redde legiones!" ("Quinctilius Varus, geef me mijn legioenen 
terug!"). De historicus Leopold von Ranke stelde echter dat dergelijk gedrag Augustus vreemd 
was en verwees deze anekdote naar het rijk der fabelen. De plek waar de veldslag zich 
afspeelde was bijna 2000 jaar niet bekend. De belangrijkste aanwijzing voor de locatie was 
een toespeling op de Saltus Teutoburgiensis in sectie i.60-62 van Tacitus zijn Annalen, een 
gebied "niet ver" van het land tussen de bovenlopen van de Lippe en de Eems rivieren in het 
midden van Westfalen. Gedurende de 19e eeuw deden vele theorieën over de werkelijke locatie 
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van de slag de ronde. Een theorie pleitte met succes voor een lange beboste heuvelrug, de 
Osning, in de nabijheid van Bielefeld. Deze heuvelrug werd vervolgens omgedoopt tot het 
Teutoburgerwoud en werd de plaats waar het monument voor Hermann (het 
Hermannsdenkmal) werd opgericht. Het Hermannsdenkmal ("Hermannsmonument") is een 
monument bijDetmold, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dit massieve beeld van 
ongeveer 53 meter hoog draagt een verhaal, het verhaal van Hermann (Arminius). 

 
 

Reconstructie van de Germaanse wal 

Een Romeinse stadhouder genaamd Publius Quinctilius Varus, verbleef in augustus, 9 jaar 
na Christus, al enige maanden met zijn troepen in het gebied wat nu Minden heet. Hij was 
bevelhebber over drie legioenen, bij elkaar zo’n 15 tot 20 duizend man. Binnenkort zouden ze 
terugmarcheren naar het winterkamp bij Haltern. Arminius, een vorst van de Germaanse 
stam der Cherusken, was in dienst bij de Romeinen en daardoor goed op de hoogte van hun 
situatie. Waar Varus niet van op de hoogte gesteld was, was dat Arminius (Latijn voor Herman, 
of een voorloper van die naam) al een paar maanden bezig was geweest met een grote 
hinderlaag. Toen Varus en zijn mannen op de terugreis waren, ontving hij een bericht over 
een opstand in een afgelegen provincie in de buurt van de rivier Wezer. Hij koos er dan ook 
voor een andere route te nemen, en zo naar Weser te gaan. Maar wat hij niet wist, was dat de 
Germanen hier juist op hadden gehoopt. Ze hadden deze route uitgekozen omdat het erg 
dichtbebost was, ingesloten door heuvels en moerassen. Varus en zijn mannen zouden hier 
nooit in strijdformatie kunnen plaatsnemen. Een langgerekte colonne, bestaande uit soldaten, 
kooplieden, proviandkarren en bagage werd dus gevormd. Dit was ideaal voor de Germanen. 

De aanval duurde drie lange dagen. Hierbij vonden de Germanen ook nog eens steun bij het 
slechte weer wat er dwaasde. Op de tweede dag pleegde Varus, die geen uitzicht meer zag, 
zelfmoord. Aan het eind van de derde dag werden ook de laatste Romeinen verslagen door de 
Germaanse hoofdmacht. Deze strijd raakte eeuwenlang in vergetelheid. 

De tijdgenoten van Arminius bleken ook niet bijzonder dankbaar, aangezien hij korte tijd later 
door zijn eigen mensen vermoord werd. Totdat men in de 19e eeuw ijverig op zoek ging naar 
‘nationale’ verhalen en helden. Met de herinneringen aan de bevrijdingsoorlogen tegen 
Napoleon nog ‘vers’ in het geheugen werd in 1838 met een monument voor Arminius 
begonnen. Het plan om dit van ver af zichtbare monument te maken was gemaakt door 
Bandel, die zijn hele vermogen opgaf om zijn levenswerk te kunnen volbrengen. In 1838 begon 
de bouw, en in 1875 was het zover: het Hermannsdenkmal was eindelijk klaar. Bandel stierf 
een jaar later. De Duitse historicus Theodor Mommsen vermoedde in 1885, op grond van 
muntvondsten dat de slag in de buurt van Kalkriese had plaatsgevonden. Deze stelling kwam 
hem destijds op veel kritiek te staan, maar al in 1789 schreef Johann Eberthart Stüve in zijn 
geschiedenis van de stad Osnabrück dat de plaats van de veldslag in de buurt van deze stad 
moet hebben plaatsgevonden. Hij baseerde zich hierbij eveneens op zogenoemde Gaius-Lucius 
munten uit de verzameling van Heinrich Sigismund von Bar. 
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Het onderzoek en de opgravingen die in Kalkriese vanaf begin jaren negentig hebben 
plaatsgevonden, werden in gang gezet door de ontdekkingen vanaf einde jaren tachtig door de 
Britse amateurarcheoloog Majoor Tony Clunn van Romeinse munten uit de regeerperiode van 
Augustus (en geen enkele munt uit latere periodes) en enkele ovaalvormige loden 
slingerkogels. Clunn was met zijn metaaldetector aan het zoeken in de hoop een paar 
Romeinse munten te vinden. De opgravingen brachten al snel resten van wapens en uitrusting 
aan het licht. Ook werd een helm-masker van een Romeinse officier gevonden, vond men 
putten gevuld met beenderen en overblijfselen van de Germaanse versterkingen. Als gevolg 
hiervan wordt Kalkriese nu gezien als de plaats waar een deel van de slag, waarschijnlijk de 
beslissende fase, zich heeft afgespeeld. Kalkriese is een dorp, dat administratief deel uitmaakt 
van de stad Bramsche. Het ligt ten noorden van Osnabrück aan de uitlopers van de 
noordhelling van het Wiehengebergte, een kam-achtige heuvelrug in de Duitse deelstaat 
nedersaksen. Kalkriese ligt ongeveer zestig kilometer ten noordwesten van het 
Hermannsdenkmal, de plaats waar men in de negentiende eeuw dacht dat de slag bij het 
Teutoburgerveld had plaatsgevonden. Hoewel de schok van de Romeinse nederlaag enorm 
was, begonnen de Romeinen onmiddellijk met een langzame, systematische voorbereiding 
voor de herovering van het land. In 14 n.Chr. vlak na de dood van Augustus en de 
troonsbestijging van zijn erfgenaam en stiefzoon Tiberius, werd een massale inval uitgevoerd 
door de neef van de nieuwe keizer Germanicus. Hij voerde een verrassingsaanval op de Marsi 
uit. De Bructeren, Tubanten en Usipeti schoten deze stam te hulp en legden een hinderlaag 
voor Germanicus' zijn troepen, toen deze op weg waren naar hun winterkwartieren; deze 
coalitie van Germaanse stammen werd echter verslagen. Hierbij leden de Germanen zware 
verliezen.  

Het volgende jaar werd gekenmerkt door twee grote campagnes en een aantal kleinere 
gevechten. De Romeinen beschikten nu over een groot leger van naar schatting 55.000-70.000 
man. Dit leger werd gesteund door zeestrijdkrachten. In het voorjaar van 15 n.Chr. viel de 
Legatus Caecina Severus de Marsi voor een tweede keer aan. Hij had een troepenmacht van 
ongeveer 25.000-30.000 mannen tot zijn beschikking. Hiermee veroorzaakte hij opnieuw een 
grote ravage in het land van de Marsen. Ondertussen hadden Germanicus' troepen een fort 
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gebouwd op de berg Taunus. Vandaar trok hij met ongeveer 30.000-35.000 legionairs op tegen 
de de Chatten. Veel van de Germanen vluchtten over een rivier en verspreidden zich in de 
bossen. Germanicus marcheerde nu op naar Mattium. Deze stad brandde hij vervolgens af. 
Na aanvankelijke succesvolle schermutselingen in de zomer van 15 n. Chr. met inbegrip van 
de gevangenneming van de Arminius' vrouw Thusnelda bracht het leger een bezoek aan de 
plaats waar de slag bij het Teutoburgerwoud zes jaar eerder had plaatsgevonden. Volgens 
Tacitus vonden zij hopen gebleekte botten en verbrijzelde schedels, die aan de bomen waren 
genageld, deze stoffelijke resten werden begraven, "... zij zagen allen als verwanten en als van 
hun eigen bloed ...". In 16 n.Chr. trokken de Romeinen onder leiding van Germanicus samen 
met geallieerde Germaanse hulptroepen, weer op in Germania. In de buurt van het moderne 
Minden trokken zij de Weser over. Daarbij leden de Romeinen lichte verliezen. Germanicus 
wist de Germanen tot een open veldslag bij Idistaviso (de slag bij de Weser) te dwingen. 
Germanicus' legioenen brachten in deze slag enorme verliezen toe aan de geallieerde 
Germaanse legers. Zelf leden zij slechts lichte verliezen. Een laatste slag werd uitgevochten 
bij de Angivarische muur ten westen van het moderne Hannover. Het patroon van hoge 
aantallen Germaanse dodelijke slachtoffers herhaalde zich ook hier. De overlevende 
Germanen sloegen op de vlucht. In de zomer van 16 n. Chr. trok Caius Silius tegen de Chatten 
op met 33.000 mannen. Germanicus tenslotte viel de Marsi voor een derde keer aan en 
verwoestte hun land voor de derde keer.  

 
 

Hermannsdenkmal, 2008 

De 19e eeuwse Britse historicus Edward Creasy rekende het verlies van de Romeinse legioenen 
onder zijn vijftien meest beslissende veldslagen in de wereld. Hij stond daarbij in een zekere 
traditie. Vanaf het moment van de herontdekking van de Romeinse bronnen in de 15e eeuw, 
werd de slag bij het Teutoburgerwoud als een cruciale veldslag gezien, die een einde had 
gemaakt aan de Romeinse expansie in Noord-Europa. Deze gedachte werd vooral in de 19e 
eeuw dominant. Daar vormde deze notie een integraal onderdeel van de mythologie van het 
Duitse nationalisme. Meer recent hebben sommige wetenschappers deze interpretatie ter 
discussie gesteld. Zij hebben op diverse redenen gewezen waarom de Rijn een veel 
praktischere grens voor het Romeinse Rijk zou hebben gevormd dan enige andere rivier in 
Germania. Logistiek konden aan de Rijn gelegerde legioenen vanuit het Middellandse Zee-
gebied worden bevoorraad via de Rhone, Saone en Moezel, met een slechts korte route van 
enkele tientallen kilometers over land. Een aan de Elbe gelegerd Romeins leger zou 
daarentegen door een veel lange route over land of over de toen nog zeer gevaarlijke zuidelijke 
Noordzee bevoorraad moeten worden. Ook was het Rijngebied op het moment van de Gallische 
verovering economisch gezien al zo ontwikkeld dat er steden en grote dorpen aan gelegen 
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waren. Noord-Germania was daarentegen veel minder ontwikkeld; er waren minder dorpen 
en ook bestond er geen noemenswaardig voedselsurplus. De Rijn was dus vanuit Romeins 
perspectief een significant betere optie, want veel beter in staat om omvangrijke garnizoenen 
logistiek te ondersteunen dan andere Germaanse regio's ten noordwesten ervan. Het waren 
dus vooral praktische redenen om na de expansie ten tijde van Augustus in 47 n. Chr. nu 
definitief terug te vallen op de Rijngrens. 

 
 

Afbeelding in verband met de bouw van het monument in Die Gartenlaube (1872)  
 
De Romeinen hadden hun opkomst, bloei en ondergang tussen de jaren 753 voor Christus tot 
476 na Christus. Het Romeinse Rijk zou in de geschiedenis het grootste rijk in Europa worden. 

Rome was voor haar welvaart en dagelijkse behoeften voor een groot deel afhankelijk van de 
opbrengsten van het platteland. De meeste inwoners van het Romeinse Rijk woonden op het 
platteland en bewerkten het land. Over het land verspreid lagen de nederzettingen van de 
boeren. De boeren woonden in dorpjes, op kleine boerenhoeven, of (vooral in Italië) bij 
prachtige villa's. De rijken brachten voor hun zakelijke of politieke verplichtingen veel tijd door 
in de stad. Rond 150 na Chr. stond Rome op het toppunt van haar macht. In het Romeinse 
Rijk heerste vrede en welvaart. Maar er waren veranderingen op komst. Aan de noordelijke 
grenzen kwam steeds meer dreiging van 'barbaarse' stammen, en het kostte het Romeinse 
leger dan ook steeds meer moeite om deze volken buiten de grenzen te houden. Deze 
indringers - grotendeels Germanen - wilden het Romeinse Rijk in om te plunderen, of om er 
zich te vestigen en te delen in deze geweldige Romeinse beschaving. Ook kreeg het Romeinse 
Rijk in het midden van de 3e eeuw te kampen met hevige burgeroorlogen tussen generaals die 
om de troon vochten. In het oosten werd het Romeinse Rijk ook door de Perzen aangevallen. 
Dit alles was het begin van het verval van het Romeinse Rijk. Een verval dat uiteindelijk het 
zo roemruchte Romeinse Rijk verdeelde in het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. 
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De Romeinen geloofden in verschillende goden en godinnen. De goden hadden allemaal hun 
eigen taak: zo was er een god van de oorlog, een god van de landbouw, enz... 
De belangrijkste god bij de Romeinen was Jupiter. Hij was hun oppergod. Later is daar één 
van onze planeten naar deze god vernoemd. De Romeinen geloofden in een leven na de dood. 
Je ging dan naar de Onderwereld, net zoals de Grieken dat óók geloofden. Maar dat was geen 
paradijs. In de grote, donkere ruimte ergens diep onder de wereld was het saai en troosteloos. 
De schimmen van de overlevenden doolden er treurig rond in een rijk waar Pluto de heerser 
was. Het was geen plek om angst voor te hebben, geen hel, maar ook geen oord waar je echt 
gelukkig was. Via een nare tocht over de rivier de 'Archeron' werd elke overledene door een 
veerman met zijn pontje overgezet naar die Onderwereld. 

Elke god was verantwoordelijk voor een bepaald deel van het leven: de oogst, de geboorte, de 
handel, de wijn, de oorlog, de jacht, de liefde, de zee, enz.  Romeinen bouwden tempels voor 
alle goden en geloofden dat de goden daar echt in leefden. In die tempels werden de goden 
geërd. In de tempel stond een beeld en de Romeinen geloofden dat de god in het beeld zat. 
Jupiter was de god van de donder, de bliksem en de van de Romeinse staat.bij belangrijke 
politieke beslissingen ging men eerst naar de tempel van Jupiter om raad te vragen. Vaak 
werden er offers gebracht om de goden te vriend te houden of ze goed te stemmen. Er werden 
vaak dieren geslacht als geschenk aan de goden. 

Jupiter De oppergod 
Venus Godin van de liefde 
Cupido, Amor God van de liefde 
Mercurius God van de handel 
Mars God van de oorlog 
Neptunus God van de zee 
Apollo, Sol God van de zon 
Bacchus God van de wijn 
Pluto God van de dood 
Diana Godin van de jacht 
Vulcanus God van het vuur 
Minerva Godin van de wijsheid 

 

Steden en dorpen vormden de bouwstenen van het Romeinse Rijk. Er waren er duizenden, 
sommige heel klein, andere juist groot, zoals Rome, Alexandrië in Egypte of Antiochië in Syrië. 
De Romeinen bouwden hun steden altijd in een vierkante vorm. Eerst bouwden men de wegen 
naar de stad, daarna begon men met de stad. Er werden eerst stadsmuren gebouwd. Dan 
werd de Hoofdstraat aangelegd. Als tweede straat de Kruisstraat. Nijmegen en Maastricht 
kennen nog steeds de Kruisstraat. In het midden van de stad kwam een groot marktplein. 
Aan het plein stond het stadhuis. Verder had de stad diverse badhuizen (thermen), een 
theater, een amfitheater voor gevechten en een renbaan. De waterleiding (aquaduct) stond op 
poten. Er was echter geen stromend water. De Romeinen gingen dagelijks naar de badhuizen. 

Velen  brachten er uren door. Naar de badhuizen gaan was veel meer dan gewoon een bad 
nemen. De thermen waren zowel recreatie- als ontmoetingscentra. Er waren  
badvoorzieningen, je kon er zwemmen en sporten, er waren bibliotheken en tuinen om in te 
wandelen. De Romeinen ontmoetten er hun vrienden, speelden er bordspelen, handelden er 
zaken af. De toegang was gratis of heel goedkoop, zodat iedereen naar de thermen kon gaan. 
De thermen waren geopend van de middag tot het vallen van de avond. De Romeinen hebben 
ons veel geleerd en veel wordt nog steeds toegepast, zoals: de klok, centrale verwarming, het 
leger, de kalender, de waterleiding, paspoorten, sieraden, geld, kilometerpalen, stenen huizen 
en wegenbouw. 
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Om de grens te beschermen bouwden de Romeinen op strategische plekken forten of castella. 
In Nederland lagen 18 van deze kampen. De forten waren ongeveer 110 bij 130 meter groot. 
Rondom het fort lag een verdedigingsgordel van twee of drie grachten, een aarden wal met 
daarboven op een houten muur (palissade). Langs de palissade stonden op regelmatige 
afstand grote houten torens. 

 

Middenin het fort stond de commandopost. Rondom de centrale commandopost stonden 
meerdere houten barakken waar de soldaten in woonden. Een barak was zes bij drie meter 
en bood plaats voor zes man. Zij moesten hier wonen, koken, eten en slapen. Aan het hoofd 
van een barak was een officierenverblijf. Een officierenverblijf was maar een weinig groter dan 
een soldatenverblijf. Er stonden zeven barakken in een rij. De rijen waren gescheiden door 
een straat. Andere gebouwen waren latrines (toiletten), schuren voor de opslag van voedsel en 
materialen en werkplaatsen voor smeden en timmerlieden. Soms waren er ook stallen voor de 
paarden van de ruiterij. In een fort was plaats voor één cohort (= 600 man). 

Ambachtslieden, herbergiers, bakkers, pottenbakkers, glasblazers en kooplieden en 
handelaren vestigden zich in deze plaatsen. Ook de vrouwen en kinderen van de soldaten 
woonden hier. In de steden verrezen tempels, begraafplaatsen en thermen. Thermen waren 
grote badhuizen waar de Romeinen zich lieten vertroetelen. Grote baden, massage en kletsen 
met je vrienden. Kortom, lekker relaxen en bijkomen van een hard leven in een uithoek van 
het Romeinse Rijk. Handelaren en kooplieden dreven handel met de lokale boeren. Maar ook 
de Romeinse grootgrondbezitters brachten graan en groenten naar deze markten. 

 

Naast de forten bouwden de Romeinen ook legerplaatsen langs de rijksgrenzen. In Nederland 
was één legerplaats (castra). Een castra was een enorm fort met plaats voor een compleet 
legioen (4800 man). In Nederland lag een legerplaats nabij Nijmegen. Hier lag de castra 
Batavodorum. Langs de grens stonden ook wachttorens. Daarin hielden een aantal soldaten 
gedurende een langere tijd de wacht. Zij kookten, aten en sliepen in de wachttoren. Vanuit 
deze torens werd de grens bewaakt. De torens stonden op gehoorafstand. Bij gevaar kon men 
naar elkaar schreeuwen en alarm slaan. Het alarmsignaal werd zo naar de forten gebracht 
waar de soldaten direct in actie kwamen. De forten en wachttorens waren met elkaar 
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verbonden door een weg. Romeinse wegen waren parels van Romeins vernuft. Kaarsrecht en 
goed onderhouden verbonden zij alle belangrijke plaatsen van het Romeinse Rijk. Sommige 
forten en legerplaatsen groeiden uit tot steden. Buiten de forten ontstonden nederzettingen 
(canabae) voor gewone burgers. Romeinse nederzettingen vormden zich bij Nijmegen, 
Maastricht en Heerlen. 

 

Ambachtslieden, herbergiers, bakkers, pottenbakkers, glasblazers en kooplieden en 
handelaren woonden hier. In de steden verrezen tempels, begraafplaatsen en thermen. 
Thermen waren grote badhuizen waar de Romeinen zich lieten vertroetelen. Grote baden, 
massage en kletsen met je vrienden. Kortom, lekker relaxen en bijkomen van een hard leven 
in een uithoek van het Romeinse Rijk. Handelaren en kooplieden dreven handel met de lokale 
boeren. Maar ook de Romeinse grootgrondbezitters brachten graan en groenten naar deze 
markten. 
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Verspreid door Zuid-Nederland bouwden de Romeinen op de meest vruchtbare gronden grote 
boerderijen (villae rustica). Deze boerderijen waren het centrum van een enorm boerenbedrijf. 
De villa bestond uit een hoofdgebouw, stallen, schuren en woningen voor slaven. De 
belangrijkste bron van inkomsten was het verbouwen van graan. Het graan werd verkocht 
aan handelaren in de canabae en aan de legerplaatsen. Naast graan verteelde men ook 
groenten en fruit. 

Opgravingen in Voerendaal (Limburg) laten zien hoe comfortabel het leven op deze boerderijen 
is geweest. Er was een badgebouw en de belangrijkste vertrekken werden verwarmd door 
vloerverwarming. De stenen vloer van deze kamers rustte op pijlers van tegels. Vanuit een 
stookplaats aan de buitenkant stroomde hete lucht onder de vloeren. Zo werden de stenen 
vloeren lekker warm en werden de vertrekken verwarmd door een warme vloer. De 
woonvertrekken waren ook vaak prachtig versierd met mozaïeken op de vloer en schilderingen 
op de muur.Maar er werden ook goederen uit verre streken aangevoerd. Het transport van 
deze goederen verliep meestal via de rivieren. Met grote boten voer men over de Rijn. 

 

Als iemand overleed werd het lichaam meestal op een brandstapel verbrand (gecremeerd) en 
de as werd in een urn in het familiegraf bijgezet of begraven. Voedsel en soms wat spullen van 
de dode, zoals sieraden, werden samen met de as begraven. Later ging met er steeds meer toe 
over het lichaam direct te begraven, zonder crematie. De Romeinse wet bepaalde dat doden 
buiten de stadsmuren moesten worden begraven. Dus elke stad werd omringd door enorme 
begraafplaatsen. Een graf werd vaak aangegeven met een grafmonument met opschriften in 
het Latijn. De monumenten op de graven van de rijken werden overdadig met marmer versierd. 
Zij hadden vaak prachtig bewerkte, stenen doodskisten, de sarcofagen. Een arme Romein 
kreeg waarschijnlijk alleen een houten grafteken op zijn graf.  

Op oudejaarsavond van het jaar 406 trokken duizenden Germanen massaal de Rijn over. Een 
ware vloedgolf van Germaanse strijders overspoelde Gallië. Ondanks verwoede gevechten 
konden de Romeinen deze vloedgolf niet keren. De laatste Romeinen trokken uit ons land weg. 

Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars. Zij hebben er belang bij de verdiensten 
van hun tegenstanders te kleineren of te verhullen. De onderworpen Friese stamleiders 
Verritus en Malorix waren gedoemd in de anonimiteit te verdwijnen. Maar de Romeinse 
historicus Tacitus vond hen zo bijzonder dat hij ze toch een plek in zijn Annales gunde.  
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Helden zijn van alle tijden, en ze zijn er in vele verschijningsvormen. Het type dat in de loop 
van de geschiedenis het meest tot de verbeelding heeft gesproken, is dat van de krijgsman die 
uitblinkt in moed en dapperheid. Hij maakte zijn opwachting toen de Grieken nog een 
samenleving hadden waarin het recht van de sterkste gold.  

Dit soort oude krijgers is daarna nooit meer helemaal van het toneel verdwenen. Vooral bij de 
Romeinen waren zij populair. Ze volgden de Grieken in hun waardering voor krijgshelden en 
verwoordden hun bewondering in mythen en verhalen, bedoeld om de prestaties van de 
bewierookte helden extra glans te verlenen en anderen te inspireren hun voorbeeld te volgen. 

 

 
 
 
 
 

 

Wist je dat de Romeinen hun aquaducten zo hoog bouwden vanwege het feit dat op deze 
manier het water moeilijk te stelen was zodat vijanden minder gemakkelijk het water konden 
vergiftigen. 

Het succesverhaal van de Romeinse opgang naar de wereldheerschappij is dan ook bezaaid 
met kleine geschiedenissen van dappere mannen die hun leven offerden voor de staat of met 
schitterende overwinningen voor zichzelf en hun vaderland grote faam verwierven. Helden als 
de Horatii, die Rome met hun overwinning op de Curiatii uit Alba Longa in de Koningstijd 
hebben opgestuwd, en Publius Decius Mus, die in 340 v.Chr. zijn leven gaf voor Rome in de 
strijd met de Latijnen, werden door latere generaties als toonbeelden van uitmuntend gedrag 
in dienst van de staat aan anderen ten voorbeeld gesteld. 
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Tegenstanders van de Romeinse expansie zijn er veelal minder goed van afgekomen. Zij 
werden weggezet als opstandelingen, die men eigenlijk niet in één adem met de Romeinse 
helden mocht noemen. Het beeld dat de Romeinen van hen opriepen werd ingegeven door 
vooroordelen en superioriteitsgevoelens. Zeker als het een vijand betrof die hun het vuur na 
aan de schenen had gelegd, was objectiviteit vaak ver te zoeken. En omdat er meestal geen 
andere versie is dan die van de overwinnaar, krijgen we van een verslagen ‘held’ doorgaans 
een sterk vertekend beeld. 

Neem Hannibal. In 218 v.Chr. trok deze Carthager met een groot leger vanuit Spanje over de 
Alpen naar Italië. Hij bracht de Romeinen aan de rand van de afgrond. Even zag het er zelfs 
naar uit dat hij zou oprukken naar Rome. Uiteindelijk keerde het tij. De Romeinen wisten zich 
te herstellen en verdreven Hannibal uit Italië. In Noord-Afrika brachten zij hem in de Slag bij 
Zama in 202 v.Chr. de beslissende nederlaag toe. Die laatste nederlaag heeft uiteindelijk het 
beeld van hem bepaald. 

De Romeinen konden er weliswaar niet omheen dat Hannibal als legeraanvoerder en strateeg 
over fenomenale eigenschappen beschikte, maar zijn moed en dapperheid werden 
overschaduwd door zijn ondeugden. Zijn overwinnaars dichtten hem een grote 
onbetrouwbaarheid en wreedheid toe. Zijn successen in de eerste fase van de oorlog verloren 
aan glans door het echec van Zama. Zijn wreedheid en trouweloosheid werden daarna 
uitvergroot, en zijn goede eigenschappen naar de achtergrond gedrongen. De Carthager bezat 
alle ondeugden van zijn volk, terwijl de Romein Scipio, die hem had verslagen, de 
verpersoonlijking was van typisch Romeinse deugden als dapperheid, standvastigheid, 
plichtsbetrachting, rechtschapenheid, edelmoedigheid en clementie. 
 
Ook Vercingetorix, de Galliër die in 52 v.Chr. in actie kwam toen Caesar Gallië bijna als 
provincie aan het rijk had toegevoegd en op het punt stond als overwinnaar naar Rome terug 
te keren, heeft niet de eer gekregen die hem toekomt. Hij blies het Gallische verzet nieuw leven 
in en heeft het Caesar nog een jaar lang heel lastig gemaakt. In een ruim elf maanden durende 
strijd heeft het er zelfs enige tijd naar uitgezien dat hij erin zou slagen de Romeinen uit Gallië 
te verdrijven. 
 
Caesar achtte het evenwel niet opportuun de Galliër neer te zetten als een groot voorvechter 
van de idealen van zijn volk. Hoewel hij in zijn uitgebreide weergave van hun strijd enkele 
keren laat doorschemeren dat Vercingetorix een tegenstander van formaat was, besteedt hij 
geen speciale aandacht aan hem en laat hij het in zijn introductie van de Galliër bij enkele 
algemene, weinig zeggende opmerkingen. 
 
Hij doet geen mededelingen over zijn verdiensten, over zijn karaktereigenschappen of over zijn 
uitstraling. Over zijn politieke en militaire prestaties lezen we wel het een en ander. Caesar 
kon er immers niet omheen dat Vercingetorix de Galliërs op één lijn had weten te krijgen, en 
dat hij zijn eigen legioenen zelfs enkele nederlagen had toegebracht. 
 
Het heeft de Gallische leider uiteindelijk weinig opgeleverd, want het goed getrainde Romeinse 
leger bracht de rebellen steeds verder in het nauw. Vercingetorix zag zich op zeker moment 
gedwongen met 80.000 mannen en vrouwen een laatste toevlucht te zoeken in het versterkte, 
hooggelegen stadje Alesia (Alise-Sainte-Reine). Bijna anderhalve maand hielden de rebellen 
daar stand tegen de troepen van Caesar, die de burcht belegerden. Toen moest Vercingetorix 
zich overgeven. 
 
Caesar schrijft in zijn verslag van de oorlog in Gallië over de capitulatie van de Galliër niet 



181 

 

meer dan dat deze aan hem werd uitgeleverd. Door zo spaarzaam over Vercingetorix te 
berichten, hoopte hij zijn grote tegenstander uit de herinnering van de mensen te laten 
verdwijnen. 
 
Moeilijker werd een dergelijke poging tot karaktermoord als het iemand betrof die de Romeinen 
daadwerkelijk een grote nederlaag had toegebracht. De Germaan Arminius is in dat opzicht 
legendarisch. In 9 n.Chr. voerde hij in het Teutoburgerwoud een geslaagde verrassingsaanval 
uit op drie Romeinse legioenen. Het was een grote vernedering voor de Romeinen, en ze hebben 
er alles aan gedaan om zich te wreken. Tevergeefs. Arminius heeft zijn verzet tegen de 
Romeinen nooit opgegeven. Tot zijn dood heeft hij hen te vuur en te zwaard bestreden. 
 
De Romeinse geschiedschrijver Tacitus besluit zijn lange uitweidingen over Arminius, die door 
verraad in eigen kring om het leven kwam, met de woorden: ‘Hij was zonder twijfel de bevrijder 
van Germanië. Hij was niet de enige die het tegen het Romeinse volk heeft opgenomen, maar 
andere koningen en leiders deden dat toen Rome nog in het beginstadium verkeerde, hij deed 
het toen Rome op het toppunt van zijn macht stond. Op het slagveld streed hij met wisselend 
succes, maar in de oorlog is hij nooit overwonnen. Hij is zevenendertig jaar oud geworden, 
twaalf jaar had hij de macht. Zijn naam leeft tot op de huidige dag voort in de liederen en 
verhalen van de barbaren.’ 
 
De hierboven genoemde opstandelingen zijn bekend geworden door hun krijgsdaden, door de 
moed waarmee ze zich tegen de Romeinse expansie verzetten. Er waren er natuurlijk nog veel 
meer, maar de meesten zijn in vergetelheid geraakt. Slechts enkelen zijn aan dat lot ontsnapt. 
Twee Germanen deden dat op een wel heel bijzondere manier. Zij zijn niet in de boeken 
terechtgekomen als grote vechters, als strijders die door hun persoonlijke moed en dapperheid 
de Romeinen veel last hebben bezorgd, maar omdat zij in het jaar 58 in het hol van de leeuw 
– het centrum van Rome – de overwinnaars met hun vrijpostige optreden hebben getart. 
 
Verritus en Malorix waren Friezen, een volk dat woonde ten westen van het Flevo Meer (de 
Kleine Friezen) en in Groningen en Friesland (de Grote Friezen). De verstandhouding van de 
Friezen met de Romeinen was over het algemeen goed. Ze betaalden al geruime tijd aan de 
Romeinen een soort tribuut in de vorm van runderhuiden, maar verdienden dat bedrag 
vermoedelijk terug door voedsel, vooral graan, te leveren aan de Romeinse legerplaatsen langs 
de Rijn. 
 
In het jaar 28 n.Chr. was de relatie snel verslechterd en waren de Friezen in opstand gekomen. 
De reden hiervoor was volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus de inhaligheid van de 
Romeinen, die geen genoegen meer namen met de gewone koeienhuiden die de Friezen al bijna 
veertig jaar aan de Romeinen leverden. Niemand had er ooit op gelet hoe groot die huiden 
waren, totdat een zekere Olennius, een Romeinse centurio, die belast was met het toezicht op 
de afdrachten van de Friezen, de huid van een oeros aanwees als de norm waaraan men zich 
moest houden. Aan die eis konden de Friezen onmogelijk voldoen, omdat de dieren op hun 
boerderijen nu eenmaal veel kleiner waren. Aanvankelijk wilden ze de Romeinen ter wille zijn. 
Ze droegen zelfs hun koeien af en stelden hun vrouwen en kinderen voor slavendienst ter 
beschikking, maar de Romeinen boden geen lastenverlichting. 
 
Na enige tijd waren de Friezen zo woedend dat ze de soldaten die met de inning belast waren 
vastgrepen en aan het kruis nagelden. De Romeinen wilden meteen orde op zaken stellen, 
maar ze kwamen erachter dat ze zich aan de overzijde van de Rijn op gevaarlijk terrein 
begaven. Hun fort Flevum – wellicht de vlootbasis Velsen – werd belegerd door de Friezen. De 
aanval kon met de grootste moeite worden afgeslagen. De Friezen trokken zich terug in hun 
woongebieden. De rust keerde weer, en vermoedelijk zijn de verhoudingen in de volgende jaren 
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verder genormaliseerd. 
 
Misschien dachten de Friezen dat de Romeinen hen voortaan hun gang zouden laten gaan, 
maar ze hadden het mis. Dat bleek toen ze hun gebied in de richting van de Rijn-oever 
uitbreidden en zich vestigden in akkergebieden die door niemand bewoond mochten worden, 
omdat ze bestemd waren voor Romeinse soldaten. De Friezen hadden er huizen gebouwd en 
akkers ingezaaid, en deden alsof ze de grond al generaties lang in bezit hadden.  
 
Generaal Dubius Avitus dreigde echter Romeinse troepen op hen af te sturen als ze niet 
terugkeerden naar hun oorspronkelijke woongebied. Als alternatief gaf hij de bedenkers van 
deze migratie, Verritus en Malorix, de raad zich tot de keizer te wenden met het verzoek hun 
een nieuwe vestigingsplaats toe te wijzen. 
 
De beide Friese stamleiders volgen zijn advies op en trokken naar Rome. Ze moeten onderweg 
hun ogen hebben uitgekeken toen ze over de Romeinse wegen naar de hoofdstad van het rijk 
trokken en overal de sporen van de romanisering aantroffen. Na een reis van enkele maanden 
kwamen ze in Rome aan. Was er een groter contrast denkbaar dan dat tussen de primitieve 
nederzettingen van de Friezen en de pracht en praal van de hoofdstad van het Romeinse Rijk? 
 
Het doel van de reis van de Friese leiders was een onderhoud met keizer Nero. Toen ze een 
afspraak met hem wilden maken, kregen ze te horen dat Nero voorlopig door andere 
bezigheden in beslag werd genomen. Ze doodden de tijd met tochtjes door Rome. Ze zagen het 
Forum Romanum, het politieke en religieuze hart van Rome, en de prachtige gebouwen die 
keizer Augustus daar ter meerdere eer en glorie van zichzelf had laten neerzetten. 
 
Vervolgens kwamen ze op de plaats die de Romeinen altijd aan barbaren toonden om hun een 
indruk te geven van de grootheid van het Romeinse volk: het Theater van Pompeius. Vele 
schouwspelen waren hier opgevoerd, en ook de senaat had hier weleens vergaderd, onder 
andere op de dag waarop Julius Caesar door verbitterde senatoren was omgebracht. Verritus 
en Malorix gingen het theater binnen, maar verveelden zich, omdat ze van de voorstelling niets 
begrepen. De hele entourage was voor hen een groot mysterie. Op de eerste rijen zagen ze 
Romeinse senatoren in hun toga’s, en ridders, en daarboven het gewone volk. 
 
Tot hun verbazing ontwaarden ze te midden van de hoogwaardigheidsbekleders ook een paar 
opvallende figuren in buitenlandse kledij. Toen ze aan omstanders vroegen wat die personen 
dan wel hadden gedaan dat ze het recht hadden op plaatsen te zitten die waren voorbehouden 
aan de Romeinse elite, werd hun meegedeeld dat die eer te beurt viel aan afgevaardigden van 
volken die zich hadden onderscheiden door hun militaire kwaliteiten en hun nauwe banden 
met Rome. 
 
Daarop deden de Friezen iets wat bij de Romeinen zowel verbazing als lachlust opwekte. Ze 
riepen uit dat geen ander volk zo goed kon vechten als de Germanen, renden naar beneden 
en namen plaats tussen de senatoren. Het publiek vond het prachtig en reageerde enthousiast 
op de impulsieve daad. Waarschijnlijk beantwoordden Verritus en Malorix aan het stereotiepe 
beeld dat de Romeinen van Germanen hadden: lang, blond, ongerept, niet aangetast door luxe 
en hebzucht. In zekere zin waren ze nog ‘edele wilden’. Nu zagen de Romeinse toeschouwers 
met eigen ogen hoe die wilden op een onverwachte situatie reageerden. 
 
Zodra het voorval Nero ter ore was gekomen, ontbood hij de beide Friezen in zijn paleis. Hij 
reageerde zoals het Romeinse heersers betaamde: empathisch, maar met de duidelijke 
boodschap dat ze het niet moesten wagen de macht van Rome te tarten. Hij beloonde de beide 
Friezen voor hun onverschrokkenheid door hun het Romeinse burgerrecht toe te kennen. 
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Tegelijk maakte hij hun duidelijk dat ze vlak boven de Rijn niet zomaar hun gang konden 
gaan. De Friezen moesten de gebieden die zij als hun eigendom waren gaan beschouwen 
ontruimen. Daar moesten Verritus en Malorix het mee doen. 
 
Als Romeinse burgers keerden ze onverrichter zake terug naar hun volk. Germanen mochten 
zich van de Romeinen best dapper en ongeremd gedragen, ze wilden hen daarvoor zelfs 
belonen, maar ze moesten zich er wel rekenschap van geven dat er maar één volk de baas 
was, en dat waren niet de Germanen. De geschiedschrijver Tacitus vond hun optreden echter 
zo opzienbarend dat hij er gewag van maakt in zijn Annales. Zodoende is het lot van de 
anonimiteit Verritus en Malorix bespaard gebleven. 
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De Franken 
 

In 734 werd het gebied van het huidige Fryslân door de Franken veroverd. Friesland ten 
oosten van de Lauwers zou in 785 volgen. Pas in deze tijd ontstonden er geschreven teksten 
van enige omvang over Fryslân. We zoudeechter in en valkuil trappen als we alles wat daarin 
beschreven wordt, aan Frankische invloed toeschrijven. In het leven van alledag zal veel 
hetzelfde zijn gebleven. Twee veranderingen in de samenleving waren wel degelijk van groot 
belang. Ten eerste het christendom en de verschillende instituties van de kerk, en ten tweede 
de verschillende manifestaties van het gezag van de Frankische koning. De stichting van de 
dorpskerken komt nog aan bod. Maar hier moet al vermeld worden dat de oudste kerken niet 
door de parochianen zelf gesticht werden. Ze werden gesticht op grote domeinen die in de 
eerste eeuwen na de Frankische verovering waren ontstaan. Uit de opbrengst van die 
domeinen werden ze ook onderhouden. 

Willihad was afkomstig uit Northumbria. Willihad werd in York opgevoed en werd monnik bij 
de benedictijnen en priester. Hij werd een vriend van de H. Alcuinus. Aanvankelijk werkte 
Willehad sinds ongeveer 772 vanuit Dokkum in het noorden van Nederland. Hij was actief in 
het Humsterland en Drenthe, wellicht was hij ook de eerste prediker in de stad Groningen. 
Vanaf 780 missioneerde hij in opdracht van Karel de Grote in de Saksische gouw Wigmodi 
aan de Wezer, maar moest bij de opstand van de Saksen in 782 vluchten. Hij ging op bedevaart 
naar Rome. Aansluitend bracht hij twee jaren door in het klooster Echternach. Na de doop 
van de Saksische leider Widukind in het jaar 785, ging Willehad direct terug naar zijn vroegere 
missiegebied. Hij breidde dit gebied snel uit en zette een kerkelijke organisatie op. Bremen 
werd het middelpunt van zijn activiteiten. Op 13 juli 787 ontving Willehad in Worms de 
bisschopswijding. Hij koos Bremen om zijn zetel te vestigen. Op Allerheiligen, 1 november 
789, wijdde hij de Sint-Petruskathedraal in. Een week later overleed hij. Zijn feestdag als 
heilige wordt gevierd op 8 november. Hij wordt afgebeeld als een bisschop die een afgodsbeeld 
omverwerpt. 

 

Willehad, geboren omstreeks 740 te Northumbrië (Northumberland, UK)  
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De kerstening van Fryslân ging gepaard met de opbouw van reusachtige complexen 
grootgrondbezit door kerkelijke instellingen. De missionarissen, zoals Willibrord, Bonifatius, 
Willehad en Liudger, werden gesteund door de abdijen bij hun zendingswerk. De abdijen 
waren kaderscholen voor de zending. De nieuw bekeerde friese elite stelde er prijs op een 
nauwe relatie aan te gaan met deze abdijen – Eternach in de Eifel, Fulda in Hessen en Werden 
aan de Ruhr. Door aan deze abdijen te schenken hoopten zij deel te hebben aan de heilzame 
werking van de gebeden van de monniken. Daarnaast droeg deze band met de abdijen bij aan 
het presige van de familie van de schenkers. Omdat de abdijen feitelijk ook als verlengstuk 
dienden van het rijksgezag, bevorderden deze schenkingen tegelijk de integratie van de Friese 
elite in het Frankische rijk. De opbouw van het grootgrondbezit van de buitenlandse abdijen 
begon direct na de Frankische verovering en bereikte in de tiende eeuw zijn hoogtepunt. De 
abdij van Fulda had toeb uitgestrekte landerijen in terpbuurtschappen en bij talrijke dorpen. 
Zwaartepunten van dit bezit waren in Westergo een groot domein bij Cornwerd, en in Oostergo 
grote complexen bij Dokkum en Engwierum. De abdij van Werden verkreeg in de negende 
eeuw verschillende boerderijen in dorpen rond Bolsward en in Koudum. De abdij van 
Echternach had landerijen op de Waddeneilanden en in Holwerd, die van Prüm in de Eifel bij 
Tzum en die van Corvey aan de Wezer in Leeuwarden.ook het bisdom Utrecht, waaronder 
frieslân viel, had in verschillende dorpen grondbezit. De oudste kerken van verschillende van 
deze plaatsen werden op deze landgoederen gebouwd. 

Willehad moet rond 745 geboren zijn in de Britse provincie Northumbrië.  Nadat hij nog in 
Brittannië de priesterwijding ontvangen had, sprak hij het verlangen uit om aan de overkant 
van de zee het evangelie te verkondigen. Hoewel Ansgar er niets over zegt, kan het zijn dat 
hier de spiritualiteit van het vreemdelingschap een rol heeft gespeeld. 

Zo arriveerde hij rond 765 in Dokkum, de plek waar ruim honderd jaar eerder de grote 
Bonifatius met meer dan vijftig gezellen de marteldood had gevonden. Ansgar weet te vertellen 
dat Willehad er bleef om te preken en ‘een grote menigte heidenen kon dopen die hij door zijn 
prediking tot Christus had weten te brengen.’  

Nu trok Willehad naar het oosten om ook daar aan de mensen duidelijk te maken dat het 
zinloos was aan goden van stenen en hout offers te brengen, of er zelfs ook maar bang voor te 
zijn. Maar de ouderen uit die streek waren verontwaardigd over zoveel oneerbiedigheid jegens 
hun goden. Zij riepen een volksvergadering bijeen, zoals gebruikelijk in de Saksische gebieden, 
en bepleitten de doodstraf. Anderen voerden aan dat de man welbeschouwd geen enkele 
misdaad had begaan. Uiteindelijk kwam men overeen dat het lot werd geworpen. Op die 
manier moesten de goden maar uitmaken of hij de dood verdiende. Zoniet, dan zou men hem 
vrij zijn hang laten gaan; ja, dan mocht hij overal zijn eigen godsdienst preken. ‘Zo werd door 
de leiding van Gods voorzienigheid verhinderd dat op hem het doodslot viel,’ aldus Sint Ansgar.  

Nu trok hij naar Drenthe om ook daar de godsdienst van Christus te preken. Zijn medewerkers 
gingen er zelfs toe over de heidense tempeltjes in de omgeving neer te halen. Ook dat riep 
natuurlijk verontwaardiging op. Nu vormde zich een bende die het op het leven van Willehad 
en zijn gezellen had gemunt. Een van de aanvallers kwam met getrokken zwaard op de 
geloofsverkondiger af. Maar deze had juist een kistje met relieken aan zijn hals hangen. Het 
zwaard trof de met metaal bewerkte draagband. Het schampte af. De riem was flink 
beschadigd, maar Willehad zelf bleef ongedeerd. De vijanden waren diep onder de indruk. Die 
man moest wel bescherming genieten van een sterke godheid. Dit incident droeg uiteindelijk 
niet weinig bij tot het succes van zijn prediking. Vanaf 780 was hij te vinden onder de Saksen 
in de gebieden langs de Weser. Maar hij was er amper twee jaar, of de Saksische hoofdman 
Widukind kwam in opstand tegen koning Karel, de latere keizer Karel de Grote († 714; feest 
28 januari). De opstandelingen hielden met name huis tegen de nieuwe godsdienst. Pas 
gestichte kerkjes werden verwoest; gelovigen gedood. Hier horen we dat vijf van Willehads 
medewerkers het slachtoffer werden. 
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Willehad predikt in Drenthe 

Atreban (ook Atrebatan of Attroban) van Bremen, Duitsland; martelaar met Benjamin van 
Saksen, Emming (ook Emigof Emmig), Folkard (ook Fulcard, Fulkhard of Volkhard), Gerwald 
(ook Geriwald, Gerwal of Grisold); † 782. Feest 27 januari en 30 november. 

Atreban was een medewerker van de heilige bisschop Willehad van Bremen († 789; feest 8 
november). Hij werd met vier gezellen aan de benedenloop van de Weser gedood tijdens een 
opstand van de Saksen onder leiding van Widukind († ca 807; feest 7 januari) tegen Karel de 
Grote († 814; feest 28 januari). Sindsdien staan ze te boek als martelaren. Willehad zelf 
ontkwam. Deze martelaren zijn van elders niet bekend. Alleen Ansgar vertelt er ons over. Ten 
gevolge van deze ontwikkelingen moest Willehad zijn werk hier opgeven en trok zich na een 
pelgrimstocht naar Rome terug in de benedictijnenabdij van Echternach. Maar drie jaar later 
nam hoofdman Widukind († 807; feest 7 januari) de godsdienst van de christenen aan en liet 
zich dopen. Nu kon Willehad naar dat gebied terugkeren. In 787 werd hij te Worms tot eerste 
bisschop van Bremen gewijd. Twee jaar later al kon hij daar de nieuwe kerk inzegenen. Het 
gebouw was nog van hout. Amper een eeuw later zou zij vervangen worden door een bouwwerk 
van steen. In datzelfde jaar stierf Willehad. 



187 

 

 

Widukind, 743-807, hertog der Saksen 

Widukind of Wittekind (743-807) was de leider van het Saksische volk ten tijde van de 
Saksenoorlogen. Hij is de eerste bij naam bekende hertog van het hertogdom Saksen. Over de 
afkomst en de jeugd van Widukind (wiens naam "kind van het woud" betekende en welke 
waarschijnlijk een gekozen naam was om zijn rol als leider van het verzet tegen de Franken 
te onderstrepen) is niets bekend. Hij was getrouwd met Geva van Vestfold, zuster van de 
Deense koningen Ragnar en Siegfried. Voor de tijd van Widukind was het bij de Saksen 
gebruikelijk dat zij hun hertogen alleen in tijden van oorlog als legeraanvoerder kozen (dat is 
dan ook de letterlijke betekenis van het woord hertog), en dat dezen in vredestijd weer terug 
traden. Onder het hertogschap van Widukind echter was gedurende tientallen jaren sprake 
van een permanente opstand waardoor het mogelijk werd dat hij zeer lang in functie bleef en 
de Saksen eraan gewend raakten onder een centraal regime te staan. Hiermee vergrootte 
Widukind zijn invloed op het volk en dat van zijn familie, waaruit later verschillende Saksische 
dynastieën voortkwamen zoals de Ottonen, Welfen, Ascaniërs en Billungen. Ook na zijn 
overgave aan Karel de Grote kon hij zijn positie van hertog van de Saksen behouden. Widukind 
was de leidende kracht in de Saksenoorlogen voor onafhankelijkheid ten opzichte van de 
Franken en behoud van de eigen religie. Nadat Karel de Grote in 777 de Saksen had verslagen, 
moesten alle Saksische edelen op de rijksdag in Paderborn verschijnen maar Widukind 
weigert en gaat naar zijn zwager Siegfried bij de Denen. Op de rijksdag wordt de aanwezige 
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Saksische adel bevestigd in hun positie in Saksen en daarmee worden ze deel van het 
Frankische bestel. In 778 trok Karel naar Spanje om tegen de Saracenen te strijden en al snel 
hervatten de Westfaalse Saksen hun verzet.  

Ook voor de gewone boeren had de vorming van de kerkelijke landgoederen grote gevolgen. Er 
zijn sterke aanwijzingen dat voor, en in de eerste tijd na de kerstening, een deel van de 
grondbewerkers geen zelfstandige boeren waren. Er waren toen onvrije landarbeiders die 
woonden op het erf van de grote boerderijen van hun eigenaars. Ook op de landgoederen van 
de abdijen waren de verhoudingen anders. Het land werd nu in erfpacht gegeven aan horige 
boeren, die weliswaarniet in alle opzichten vrij waren, maar wel zelfstandig hun boerderij 
gebruikten. Pas in de late Middeleeuwen verdwenen deze domeinen van de buitenlandse 
abdijen. Deels doordat ze aan andere instellingen, zoals de toen in fryslân gestichte kloosters, 
werden overgedragen, deels doordat de boeren zich aan hun verplichtingen wisten te 
onttrekken. 

De komst van het christendom en de kerk was zeker het belangrijkste dat de Frankische 
verovering met zich meebracht. Maar ook meer direct was het gezag van de frankische koning 
in Fryslân nu voelbaar. Zijn vertegenwoordiger bij uitstek was de graaf. De graafschappen  
vielen vaak samen met de gouwen zoals die ook voor de Frankische verovering hadden 
bestaan. In het huidige Fryslân worden Oostergo, Westergo en Stavoren of Sudergo – de 
huidige zuidwersthoek – genoemd. We moeten ons wel realiseren dat het gezag van de graaf 
in de vroege middeleeuwen een heel andere was dan die van latere tijd. In veel opzichten was 
de staat terughoudender dan de moderne. De functie van graag was bijvoorbeeld beperkt tot 
het uitoefenen van enkele rechten, zoals de rechtspraak en de bescherming van de handel. 
De graaf sprak zelf geen recht. Hij – en ook zijn vertegenwoordigers: de skelta of schout – gaf 
slechts leiding aan de rechtspraak. Het oordeel of vonnis werd niet door hem geveld, maar 
door vertegenwoordigers van de vrije mannen, die verplicht waren op de rechtszitting te 
verschijnen. Een andere reden dat het vroegmiddeleeuwse staatsgezag minder omvattend was 
dan het huidige, lag in het feit dat de staat geen geweldsmonopolie bezat. Iedere vrije Fries 
had het recht om eventueel met geweld voor zijn eigen eer en belangen op te komen. In veel 
van de door hem ondrworpen streken liet de koning, later keizer, Karel de Grote de traditionele 
rechtsgebruiken optekenen. In Fryslân kwam zo, kort na 800, de Lex Frisionum tot stand. Dit 
is een verzameling rechtsregels over allerlei onderwerpen. Interessant is dat op verschillende 
plaatsen de voorchristelijke gebruiken nog in deze wetten doorschemeren. Die waren 
inmiddels afgeschaft, maar de herinnering eraan leefde nog de Lex Frisonium zou de eerste 
in een lange reeks middeleeuwse Friese wetten zijn. De Lex Frisonium is veel ouder dan andere 
rechtsteksten die bewaard zijn. Sommige inhoudelijke regels en termen in deze latere 
oudfriese tekstenwijzen er echter op dat het recht zich vanaf het begin van het Frankische 
gezag heeft ontwikkeld. 

In latere rechtsteksten uit de dertiende en veertiende eeuw, waaronder het zogenaamde 
landrecht of skeltariocht, wordt een aardige beschrijving gegeven van het optreden van de 
graaf in Fryslân. Hij komt in Staveren het land binnen. Daar komen degenen die land of 
ambten (zoals dat van de schout van hem in leen hebben hem tegemoet, en zij worden in hun 
leen bevestigd. Vervolgens reist hij over water via Bolsward en Arum naar Franeker. Daar 
houdt hij, waarschijnlijk in de buurt van de huidige Zilverstraat, de rechtszitting. Zowel in 
Franeker als onderweg daar naartoe logeert hij op zijn eigen grafelijke grond. De naam 
franeker, die letterlijk ‘land van de heer’ betekent, herinnert daar nog aan. Ook inStaveren 
had de graaf een stenen huis dat ’s-Gravenberg heette en dat tijdens zijn afwezigheid door een 
Staverense leenman werd beheerd. 
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De Lex Frisionum (Wet van de Friezen) is een optekening van het gewoonterecht van het Friese 
volk. Deze optekening vond plaats in het Latijn rond het jaar 790 in opdracht van Karel de 
Grote. De Lex Frisionum omvat voornamelijk strafrecht, een enkele bepaling, bijvoorbeeld 
Titel VI, ziet op het huwelijksrecht. 

De enige overgeleverde versie van de Lex Frisionum is gedrukt door Herold in Bazel in 1557. 
De originele manuscripten zijn verloren gegaan. 

Het rechtsgebied van de Lex Frisionum liep van het Zwin tot aan de Wezer. De Lex Frisionum 
onderscheidt binnen dit gebied drie delen: 

• het gebied tussen Zwin en Vlie; 
• het gebied tussen Vlie en Lauwers; 
• het gebied tussen Lauwers en Wezer. 

De Lex zoals die bekend is uit de uitgave van Herold is vermoedelijk een kladversie. Karel de 
Grote streefde naar een wetboek dat in zijn gehele rijk van kracht zou zijn. Daaraan 
voorafgaand liet hij van alle overwonnen stammen de bestaande wetten, veelal gewoonterecht, 
inventariseren. De Lex lijkt deels een inventarisatie van bestaand gewoonterecht, en deels 
regels die de nieuwe heer (Karel de Grote) heeft opgesteld. De Lex bevat bijvoorbeeld een 
bepaling over de zondagsrust, Titel XVIII, hetgeen moeilijk een vastlegging van Fries 
gewoonterecht kan zijn. 

Het is niet zeker wanneer de overgeleverde versie van de Lex is opgeschreven. Vermoedelijk 
ligt die datum tussen 785, toen het laatste Friese verzet tegen Karel de Grote werd gebroken 
en 793/794. In die tijd werd door Karel de Grote in zijn gehele rijk verplicht een nieuwe 
munteenheid ingevoerd onder verbod van gebruik van andere munteenheden. Deze nieuwe 
munteenheid is in de Lex Frisionum niet vermeld. Het ontwerp is duidelijk niet voltooid en 
geen wet geworden op de Rijksdag van Aken in 802. Daardoor zijn pre-frankische, heidense 
gewoonteregels niet verwijderd en ons ter kennis kunnen komen. 

De Lex Frisionum bevat voornamelijk een lijst met strafbare feiten zoals doodslag, diefstal en 
brandstichting en de hoogte van het weergeld en vredesgeld die daarop volgens het 
gewoonterecht stond. Het weergeld moest betaald worden aan het slachtoffer (of diens 
nabestaanden), het vredesgeld aan de koning. De hoogte van weergeld en vredesgeld was 
afhankelijk van de stand van dader en slachtoffer. Blijkens de Lex Frisionum was de bevolking 
verdeeld in vier standen: 

• edelen 
• vrijen 
• horigen 
• slaven 

Op sommige punten geeft de Lex aan dat de boeten verschilden in de drie delen van Friesland. 
Opmerkelijk is dat in de Lex de boeten voor mannen en vrouwen dezelfde zijn. In de meeste 
andere Germaanse wetten werd het leven van een vrouw hoger beboet. 

Twee bepalingen in de Lex zijn naar huidige maatstaven moeilijk te begrijpen. De eerste 
bepaling, Titel V, geeft een opsomming van hen die zonder boete gedood mogen worden. 
Daaronder valt hij die een heiligdom kapot heeft gemaakt, maar ook het pasgeboren kind dat 
door de moeder gedood mag worden. Dat mocht zo lang het kind nuchter was. Daar wordt 
aan toegevoegd dat de vrouw die dit doet, haar manswaarde verbeurt aan de koning. 
Opmerkelijk is dat het verwonden van een harpspeler (harpator) of een wever, of een 
goudsmid, de boete verhoogde met een kwart. Kunstenaars hadden dus extra bescherming. 
(Wlemar deel VI art. 23 & 24) 
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De laatste bepaling in de Lex is de meest bekende en heeft de Lex lange tijd een bedenkelijke 
reputatie gegeven. De regel bepaalt dat wie in een heiligdom inbreekt en daar een heilig 
voorwerp wegneemt, naar de zee wordt gevoerd, op het strand dat bij vloed onderloopt wordt 
vastgebonden waarbij hij gecastreerd wordt en zijn oren gekloofd. Hij wordt geofferd, 
vermoedelijk door de verdrinkingsdood, aan de god wiens tempel hij heeft onteerd. Naast een 
opsomming van vele strafbare feiten geeft de Lex Frisionum ook een simpele regel van 
bewijsrecht. Als men beschuldigd werd van een van de genoemde feiten dan kon men zijn 
onschuld aantonen door het gebruik van de eed. Afhankelijk van het feit en de stand van de 
beklaagde diende zijn eed ondersteund te worden door een bepaald aantal eedhelpers. Op een 
enkele plaats wordt bewijs gevraagd door een godsoordeel, in dit geval met kokend water. 

Het staat vast dat er geen duidelijke lijnen zijn te trekken van de bepalingen uit de Lex 
Frisionum naar het latere Oudfriese recht. 

In de nationale geschiedenis is het honderden, nee duizenden malen herhaald : het 
grondgebied der Nederlanden (of liever van ‘Groot-Nederland’, al dan niet voorafgegaan door 
een ‘Groot-Friesland’) liep van de Wezer in Duitsland (Duits : Weser) tot aan het Zwin in 
Vlaanderen, met daartussen de Lauwers (een beek, niet te verwarren met de Lauwerszee) en 
het Vlie (een waddengeul tussen Vlieland en Terschelling). Het is een merkwaardige geografie 
waarin een beekje en een waddengeul de grote scheidslijnen aangeven tussen rechtsgebieden, 
terwijl Rijn, Maas en Schelde ongenoemd blijven. 

Maar is Laubach wel de Lauwers; werd met Wisar inderdaad op de Wezer gedoeld; kan 
Fli/Fle[h] daadwerkelijk met het Vlie worden gelijkgesteld; kan het Sincfal zomaar 
vereenzelvigd worden met het Zwin ? Dat zijn immers de namen die in de historische bronnen 
staan. Laubach is in ieder geval niet de Lauwers nóch de Lauwerszee; het is ontegenzeggelijk 
Lobbes in Henegouwen. De Frisi van de Lex Frisionum woonden helemaal niet in het huidige 
Friesland, noch in Nederland; ze woonden in het noord-westen van het huidige Frankrijk, in 
een gebied grenzend aan Artesië (Frans Artois). 

Wat vrij willekeurige, maar kenmerkende aanhalingen uit de traditionalistische literatuur 
geven de omvang van het probleem weer : 

Lex Frisionum, samenvattende benaming voor het oude Friese stamrecht, welk recht tijdens 
Karel de Grote gold voor het gebied van Wezer tot Zwin. Deze rechtseenheid is het eerst 
verbroken voor het gebied ten westen van het Vlie, dat onder gezag van de Hollandse graven 
kwam. Voor de rest van het gebied heeft het z[o]g[e]n[aamde]. Upstalboomse verbond (→ 
Upstalbeam) de eenheid trachten te handhaven. Door onderlinge strijd ging het verbond 
echter in de 14e eeuw te niet. Tenslotte werden rechten voor kleinere gebieden steeds talrijker. 
LITT. S.J. Fockema Andreae, Bijdragen tot de Ned[erlandsche]. rechtsgeschiedenis IV (1900); 
Schröder-v-Künssberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, (7e dr. 1932). 

Zo kunnen we hier dan leren, hoe het toenmalige Friesland, begrensd door het Sincfal (= het 
Zwin, bij Sluis in Zeeuws-Vlaanderen) en de Wezer, in drie stukken werd onderscheiden : het 
eigenlijke Friesland tussen Vlie en Lauwers, het westelijke en het oostelijke gedeelte. In het 
centrale Friesland was de Friese nederzetting blijkbaar het dichtst; daar was de hoofdzetel 
van het Friese leven. 

De bevolking in het Hollandse en Zeeuwse waterland, of zij nu Saksisch was of 
(waarschijnlijker) prae-Germaans, verzwakt misschien door de verhuizing naar Engeland, 
werd spoedig overheerst, vooreerst echter niet door de Franken, maar door de Friezen, die, tot 
nog toe langs de kust ten hoogste tot aan de Rijn genaderd, hun gebied tot in Vlaanderen toe 
uitzetten. Dat zij heel die streek grondig bevolkten, is nauwelijks te geloven als men bedenkt 
hoe volledig die naderhand weer verfrankischt is. Vermoedelijk zijn de bewoners die daar reeds 
zaten, door de Friezen weinig verontrust. Wel verspreidden de Friezen er hun recht – de Lex 
Frisionum gold van de Wezer tot het Zwin – en een zekere politieke samenhang moet er geweest 
zijn onder de Koningen, die zich, na de Franken van de benedenloop van de Rijn 
teruggedrongen te hebben, geruime tijd tegen hen wisten te verweren.. 
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«Met de vijfde eeuw na Christus geboorte, toen de heerschappij der Romeinen in ons land een 
einde had genomen, viel samen met het tijdperk der Germaanse volksverhuizing. De Friezen, 
die reeds lang neiging tot expansie hadden gehad, zijn allengs uit het noorden opgedrongen 
langs de gehele kuststreek. Tenslotte werd al het land van Oost-Friesland tot het Zwin bij het 
latere Sluis Fresia genoemd. De oudere bewoners van onze streek, voorzover zij hun land niet 
hadden verlaten, zijn geleidelijk in het stamverband der Friezen opgelost. Zo overheerste hier 
nu de machtige barbaarse stam, die niet slechts Oost-Friesland, het Noorden des lands en 
geheel Noord-Holland, maar ook de monden van Rijn, Maas en Schelde had bezet. 

De tekst van de Lex Frisionum (Wet van de Frisi) (5) werd in 1557 te Basel uitgegeven door 
Basilius Ioannes Herold (1514-1567) naar een onbekend handschrift dat verloren is gegaan. 
Er is niets dat er op wijst dat er in Nederland ooit een handschrift van de wet aanwezig is 
geweest. Archeologisch is er voor de periode van de derde tot twaalfde eeuw geen aantoonbare 
doorlopende bevolking in Friesland, Holland of het noorden van Duitsland zodat het de grote 
vraag is of de wet dáár thuishoort. Het wordt als zo goed als vaststaand aanvaard dat zich in 
de Remigius-abdij te Reims ooit een handschrift van de tekst bevond, op – in rechte lijn – 
750 kilometer afstand van Leeuwarden.  

De wet zou tussen 790 en 802 onder Karel de Grote voor het eerst op schrift zijn gesteld. Van 
andere germaanse wetten wordt aangenomen dat ze in de zesde tot achtste eeuw zijn 
vastgelegd. Het handschrift uit Remigius-abdij te Reims zou eind negende eeuw hebben 
bestaan. Het in de wet genoemde ‘weergeld’, een genoegdoening of zoenoffer voor bijvoorbeeld 
het doden van een man, raakte echter pas in onbruik in de dertiende eeuw (7) zodat de 
germaanse wetten lange tijd van kracht bleven. 

We beschikken slechts over een gedrukt afschrift van bijna acht eeuwen na het mogelijke 
ontstaan van de tekst. Daarin zijn delen van de tekst, met name die waarin de geografische 
aanduidingen voorkomen, in een afwijkende letter gezet waaruit is afgeleid dat dit in het 
handschrift randschriften zijn geweest of latere toevoegingen. 

Zowel wat betreft de plaats als de tijd van het op schrift stellen hebben we dus heel weinig 
aanknopingspunten. De Algemene geschiedenis der Nederlanden meldt : 

Terwijl dus veel van hetgeen we omtrent oud-Friesland weten ons door buitenlanders, 
naburen, soms vijanden, is medegedeeld, beginnen in de Karolingische tijd stemmen uit 
Friesland zelf te spreken. We bedoelen de wet der Friezen, de Lex Frisionum. Een wet, 
vastgesteld omstreeks het jaar 800, ter voldoening aan Keizer Karels algemene voorschrift tot 
codificatie der volksrechten; of althans het ontwerp tot zulk een wet; of ook zelfs dàt niet, doch 
een verzameling particuliere aantekeningen? Het stemt al in de aanvang weinig hoopvol, dat 
de onderzoekers met zulke afwijkende uitkomsten komen aandragen. Dat de Friezenwet 
weergeeft wat omstreeks het jaar 800 in de Friese landen als recht gold, dat is bij ons weten 
niet betwist. 

De Encyclopedie van Friesland deelt ons mee : 

LEX FRISIONUM (wet der Friezen). Oudste Fr[iese]. wet, w[aa]rsch[ijnlijk]. opgesteld op de 
rijksdag te Aken (802-803). De L[ex].F[risionum]. is misschien nooit geldig geweest, maar 
w[aa]rsch[ijnlijk]. ontwerp voor een ons onbekende versie. De Latijnse L[ex].F[risionum]. bevat 
vooral boetebepalingen; het slot is een toevoeging der ‘wijzen’ Wlemarus en Saxmundus, die 
ook bij enkele artikelen kanttekeningen hebben geleverd. 
De L[ex].F[risionum]. heeft in eerste instantie betrekking op Westerlauwers-Fr[ies]l[and].; 
enkele uitzonderingsbepalingen voor de gebieden tussen Zwin en Vlie enerzijds en Lauwers 
en Weser anderzijds zijn opgenomen. Sommige bepalingen nauw verwant aan die uit andere 
Germaanse leges, vooral uit de Lex Alamannorum. 

En de Geschiedenis van de Middeleeuwen vat samen : 
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De Friese wet, die omstreeks 800 is opgetekend, had gelding tot aan het Zwin in Zeeuws-
Vlaanderen en tot aan de monding van de Wezer. Dit hele kustgebied had nauwe betrekkingen 
met Groot-Brittannië, men zou deze gebieden als behorende tot een Noordzee-beschaving 
kunnen karakteriseren. 

Dat zouden we ook niet kunnen doen. Dat brengt ons bij : 

GROOT-FRIESLAND. Het gebied van Sincfal (Zwin) tot Weser, waarover Aldgisl* misschien in 
de 7de eeuw regeerde. Dagobert I (623-639) had Utrecht in bezit. Onder Redbad* (679-719) 
ging dit gebied verloren. O[ost]. grensde G[root].-f[riesland]. aan Denemarken (z[ie] Fositesland) 
en bij de Weser aan het land der Saksen (z[ie] Lex Frisionum). De naam G[root].-f[riesland]. 
leeft nog in de 9de eeuw. Het land van Zwin tot Weser heet dan hertogdom Fr[ies]l[and]. 
(ducatus Fresiae). Dorestad* en Tiel horen er soms bij. De het land binnendringende brede 
riviermonden (Vlie, Lauwers, Eems) maakten het bestuur moeilijk. W[aa]rsch[ijnlijk]. bestond 
het land in de Frankische tijd uit vele gouwen (pagi) onder graven* (bijgestaan door prefecten 
en schouten). De Noormannen hebben de definitieve ondergang van G[root].-f[riesland]. 
bezegeld. In 863 werd Dorestad vernietigd. 

Misschien, soms, waarschijnlijk ! Er is vooralsnog geen reden om de tekst te verwerpen. De 
tekstbezorger van de Lex Frisionum publiceerde tegelijkertijd andere germaanse wetten 
waarvan nog wél handschriften bestaan en hij blijkt zijn werk in het algemeen nauwkeurig en 
correct te hebben verricht.  

Naast de Lex Frisionum is er ook het zogenaamde Friezen-privilege, een algemeen voor onecht 
gehouden oorkonde van Karel de Grote die eveneens uit 802 zou zijn. De twee worden in de 
literatuur regelmatig met elkaar verward. Van het ‘privilege’ bestaan twee handschriften die 
rond 1300 zouden zijn samengesteld en die zich bevonden of bevinden (niemand schijnt te 
weten of deze documenten überhaupt nog bestaan) in de bibliotheek van, voluit, prof. dr. Karl 
Otto Johannes Theresius, Freiherr von Richthofen, en wel in Schloß Damsdorf in Polen (bij 
Wrocław in Slaska, voormalig Breslau in Silezië). Vijftiende eeuwse afschriften bevinden zich 
in Wenen, Parijs en Brussel, maar geen enkel in Friesland of Nederland waar de tekst pas aan 
het eind van de zestiende eeuw bekend raakt. 

De Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden houdt ons voor : 

Later stond Karel de Grote hoog in aanzien bij de Friezen, omdat hij hun de vrijheid 
geschonken zou hebben als beloning voor hun dappere daden te Rome verricht. In de 
13e eeuw konden zij zelfs een plechtige oorkonde tonen, waarbij de keizer hun de vrijheid in 
detail waarborgde. Het behoeft geen betoog dat dit diploma een vervalsing is. 

De Encyclopedie van Friesland, bondig : 

VRIJHEIDSPRIVILEGIE. Oorkonde waarin Karel* de Grote de Friezen wegens hun verdiensten 
bij de verovering van Rome vrijmaakt. z[ie] Magnus. 
De oorkonde is vals en w[aa]rsch[ijnlijk]. uit de 13de eeuw; ze gaat op een oudere overlevering 
terug. Behalve de Latijnse tekst, die in een aantal schijnbare kopieën [sic !] is overgeleverd, is 
er een (w[aa]rsch[ijnlijk]. oudere) Hunsinger Fr[iese]. tekst in verzen, het gedicht van de 
Fr[iese]. vrijheid*. 
Zie: K. v. Richthofen, Untersuchungen II (Berlin 1882), 147-315; P. Sipma, Fon alra Fresena 
fridome (1947); M. P. v. Buijtenen, De grondslag van de Fr[iese]. vrijheid (Assen 1953). 

 

H.W. Steenstra, die in 1845 een mythologische volksgeschiedenis van Friesland bijeenschreef 
beginnend met aan aankomst van Frizo in het huidige Friesland in 313 v.Chr. slaat dit 
‘privilege’ over en is bovendien heel beknopt over de Lex Frisionum (16).  

De echtheid van dit ‘privilege’ werd al vroeg in twijfel getrokken. Ubbo Emmius (1547-1625), 
de eerste rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar Geschiedenis, 
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was één van degenen die het voor vals hield maar toch probeerde de inhoud ervan voor het 
moderne Friesland te redden : 

Maar is de macht der traditie niet groter geweest dan hier gesteld is ? De biograaf van Emmius, 
Boer, constateerde bij hem een beroep op de ‘fama et opinio communis’; en nogmaals, als 
Emmius de Friese vrijheid wil verdedigen roept hij niet alleen een privilege van Karel de Grote 
te hulp – niet het be[s]taande, dat wijst hij af als een onhandige vervalsing, maar een echt, 
dat verloren zou zijn gegaan – maar ook verwijst hij naar de benaming ‘Vrije Friezen’, ‘zoals 
wij sinds langstdenkbare heugenis zijn genoemd’. Is het ‘een dwaalweg en Emmius’ critische 
zin onwaardig?’ De katholieke Zeeuwse edelman Van Grijpskerke levert een aardige aanvulling 
zowel wat betreft een beroep op de traditie als in het verwerpen van als onecht aangemerkte 
oorkonden, terwijl hij de inhoud wil laten gelden ‘soodat ik alleen tegenspreek en voor 
gefingeerd houde de forme van de brieven en niet de materie’; de materiële inhoud van deze 
zgn. stichtingsoorkonden van het graafschap Holland zou later zijn opgetekend, toen er nog 
‘sekerheijt uijt de schrijvers ofte bij traditie... van dese roomsche donatiën’ was. Als Emmius 
wil hij zich baseren op geschreven bronnen, ‘buijten dewelke ik niets zal vast stellen’; spreekt 
hij een vermoeden uit dan zègt hij eerlijk: ‘want op dit point alleene bekenne ik gaerne, tegen 
mijn voorneemen, geen bewijs van oude brieven in handen te hebben maar alleene te volgen 
de apparentiën, die ik uijt oude brieven afneeme’. Is ook Van Grijpkerke’s beroep op de traditie 
een critische mispas en is ook hij in de greep van de traditie, zoals Emmius? 
Maar dit is toch een ander soort traditie dan waarmee we te doen hadden bij de zgn. 
traditionalisten: de laatsten leggen mondeling overgeleverde verhalen in geschrifte vast, 
Emmius en Van Grijpskerke gaan uit van officiële stukken, weliswaar verloren geraakt, en 
voorzover bestaande, samengeflanst, maar in hun concrete inhoud door traditie verder 
overgeleverd. 

Zo is geprobeerd om uit een duidelijk vals document, dat door geen enkele andere bron wordt 
bevestigd, toch nog een ‘historische kern’ af te leiden, en wel voor Friesland. 

Willem Bilderdijk schreef in 1832 daarentegen, met een ingewikkelder redenering, over dit 
‘privilege’ : 

De open brief van Karel den Groote, zoo hij bij WINSEMIUS, bij BENINGA Hist. v. 
Oostfriesland, of nu laatstelijk bij SCHWARTSENBERG in het Friesch Charterboek, en anderen 
gedrukt staat, is zekerlijk valsch. Maar duizendmaal heeft men valsche stukken gesmeed tot 
bewijs van wezendlijke waarheden. En omgekeerd, wezendlijke echte stukken van 
onwaarheden. Men leze b. v. de Hollandsche Staatsresolutien van 1784 tot 1787 incl. ’t Is de 
schrikkelijkste inconsequentie, van de zaak tot het document, of van ’t document tot de zaak 
te besluiten, Jeukerigheid naar oude stukken, zucht om blijken te toonen die niemand kent, 
of liefhebberij om stukken in den stijl van zekere eeuw op te stellen, hebben even zoo wel 
diplomata doen vervaardigen en aan anderen opdringen van ware als van verdichte voorvallen: 
en zoo er vele, ja, meer dan men gelooven kan, bestaan, die aan een opzet om valschheden 
voor waar te doen doorgaan te wijten zijn, zoo zijn er ook wel geschreven of gebootst van 
waarheden, van welke geen Charters ooit geweest zijn, of geene Charters meer bestonden. En 
’t koomt op de zaak zelve aan. 

Willem Bilderdijk had volkomen gelijk als hij probeerde te zeggen dat latere vervalsingen 
gemaakt kunnen zijn om werkelijke rechten op te eisen waarvan de documenten verloren 
kunnen zijn gegaan. Maar daarvoor zijn geen verzinsels nodig en valse documenten maken 
geen sterke aanspraken. Als er geen reden is om aan te nemen dat alles aan dit document 
vals zou zijn en dat het geheel en al verworpen dient te worden dan betekent dat inderdaad 
niet dat het niet méér dan een vervalsing is. De regel bij dergelijke middeleeuwse vervalsingen 
is dat daaraan een werkelijk document ten grondslag lag en dat er met de gegevens (plaats, 
datum, context, weglatingen, invoegingen) is geknoeid dan wel dat tekstfragmenten uit andere 
documenten aaneen zijn gebreid om er een nieuw document van te maken. Het gaat er 
bijgevolg om het te vergelijken met andere teksten uit dezelfde periode en latere invoegingen 
en veranderingen te scheiden van de oorspronkelijke ‘kern-tekst’. Dat is evenwel een erg 
penibele methode omdat hij oncontroleer is in afwezigheid van oorspronkelijk materiaal. Dit 



194 

 

‘privilege’ bevat bovendien geen andere geografische gegevens dan het onderscheid tussen 
Frisonum orientalium et occidentallium (oostelijk en westelijk Frisia) en een verwijzing naar het 
hertogdom Saxonia zodat we er verder niet veel mee kunnen aanvangen. 

De traditionalistische visie van de geografie van de ‘Lex Frisionum’ is als volgt weergegeven: 

Zo kunnen we hier dan leren, hoe het toenmalige Friesland, begrensd door het Sincfal (=het 
Zwin, bij Sluis in Zeeuws-Vlaanderen) en de Wezer, in drie stukken werd onderscheiden : het 
eigenlijke Friesland tussen Vlie en Lauwers, het westelijke en het oostelijke gedeelte. In het 
centrale Friesland was de Friese nederzetting blijkbaar het dichtst; daar was de hoofdzetel 
van het Friese leven. 
Aan de landzijde wordt de grens van Friesland niet aangegeven. Dit behoeft ons eigenlijk niet 
te verwonderen. Want – valt hier te bedenken – het trekken van territoriale grenzen van 
geldigheid lag eigenlijk helemaal niet in de lijn van de toenmalige volksrechten. Men leefde 
volgens het personaliteits-, en niet volgens het territorialiteitsbeginsel. 

In het Kalendarium geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen wordt dit traditionalistisch 
nog een paar honderd jaar naar het verleden doorgetrokken : 

ca. 500 Volgens de traditionele opvatting zou Nederland nu bewoond worden door Friezen, 
Franken en Saksen : de Friezen wonen van het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen langs de kust tot 
aan de Wezermonding in Duitsland, maar zij beheersen ook het gebied ten noorden van de 
grote rivieren en ten westen van de IJsel; de Saksen wonen in Oost-Nederland; de Franken 
ten zuiden van de grote rivieren. Dit is niet geheel juist; het centrum van het Saksische 
machtsgebied ligt in Westfalen en het Frankische in Noord-Frankrijk. Hun invloedssfeer strekt 
zich slechts uit tot aan de genoemde grenzen, maar de oorspronkelijke bewoners uit de 
Romeinse tijd zijn hier grotendeels blijven wonen, hetgeen o.a. bewezen wordt door het 
volksrecht van Amerland. 

Dr. H.P.H. Jansen heeft duidelijk moeite het grote gebied tussen Saksen en Franken op te 
vullen, maar als er volgens hem zoveel ruimte tussen de twee was diende hij te verklaren hoe 
het mogelijk was dat zij elkaar desalniettemin zodanig in de weg zaten dat zij voortdurend met 
elkaar op voet van oorlog leefden. 

Het gaat om de volgende passages in de ‘Lex Frisionum’ : 

• «Inter Laubachi et Wisaram»; tussen Laubach en de Wisar; 
• «Inter Laubachi et Wisaram, et cis Fli»; tussen Laubach en de Wisar, en aan deze zijde 

van Fli; 
• «Inter Fli et Sincfalam»; tussen Fli en de Sincfal; 
• «inter Laubaci et Sincfalam»; tussen Laubac en de Sincfal; 
• «Trans Laubaci»; aan de andere kant van Laubac; 
• «Inter Laubachi et Wisarum fluvium»; tussen Laubach en de stroom Wisar; 
• «inter Laubachi et Flehum [...] inter Flehum et Sincfalam fluvium»; tussen Laubach en 

Fle[h] ... tussen Fle[h] en de stroom Sincfal; 
• «Inter Laubaci et Sincfalum»; tussen Laubac en de Sincfal; 
• «Ultra Laubachi»; voorbij Laubach; 
• «Apud occidentales Fresionea inter Flehi et Sincfalam [...] inter Wisaram et Laubachi»; 

in de omgeving van westelijk Fresia tussen Fle[h] en de Sincfal ... tussen de Wisar en 
Laubach; 

• «Inter Wisaram et Laubachi»; Tussen de Wisar en Laubach; 
• «Inter Flehi et Sincfalem [...] Inter Wisaram et Laubaci [...] Inter Laubachi et inter 

Flehi»; tussen Fle[h] en de Sincfal ... tussen de Wisar en Laubac ... Tussen Laubach 
en [tussen] Fle[h]. 

Dit levert de volgende gegevens op : 
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• Laubach / Laubac; 
• de stroom Wisar; 
• Fli / Fle[h] (de twee zijn waarschijnlijk, maar niet noodzakelijkerwijs, identiek); 
• de stroom Sincfal; 
• het gebied aan de andere kant van Laubac / voorbij Laubach; 
• het gebied tussen de Wisar en Laubach / tussen Laubach en de Wisar; 
• het gebied tussen Laubach en de Sincfal; 
• het gebied tussen Laubach en [tussen] Fle[h] 
• de omgeving van Westelijk Fresia in het gebied tussen Fle[h] en de Sincfal. 

Deze begrenzingen vormen de driehoek Laubac[h]-Fle[h]-Sincfal (de drie zijn elk aan elkaar 
verbonden met tussenliggend gebied), met de stroom Wisar verbonden aan Laubach maar niet 
aan een van de andere namen (21) : 

• we weten niets over afstanden of verhoudingen; 
• “westelijk” is een algemene richtingsaanduiding ergens tussen noord en zuid; 
• het gebied tussen Fle[h] en de Sincfal wordt “westelijk” genoemd, maar omdat we niet 

weten wat noord is, kan Fle[h] zowel noordelijk als zuidelijk van de Sincfal hebben 
gelegen; 

• we weten niet of de stroom Wisar binnen of buiten de driehoek Laubac[h]-Fle[h]-Sincfal 
viel; 

• de uitdrukkingen “aan de andere kant van Laubac / voorbij Laubach”, en “aan deze 
zijde van Fli” kunnen een aanwijzing vormen voor de plaats waar de tekst werd 
opgesteld. 

5. Prof. dr. Karl Otto Johannes Theresius Freiherr von Richthofen over de geografie van de 
Lex Frisionum 

Harald Siems beroept zich in 1980 zonder nader onderzoek op Von Richthofen : 

Seit v. Richthofen [...] wie auch seine Identifizierung der Namen jener Flüsse, die die 
friesischen Teilgebiete begrenzen, nicht mehr angezweifelt wurde. 

Karl August Eckhardt en Albrecht Eckhardt schrijven in 1982 zonder onderzoek, 
argumentatie, verantwoording of zelfs maar bronopgave : 

Die Lex Frisionum underscheidet drei Rechtsgebiete Frieslands, nämlich Mittelfriesland vom 
Fli, dem Ausfluß der Zuiderzee (heute Ijsselmeer; vgl. den Namen der vorgelagerten Insel 
Vlieland), bis zur Lauwers (Labeke, Labeki) zwischen Leeuwarden und Groningen, 
Ostfriesland von der Lauwers bis zur Weser und Westfriesland vom Fli bis zum Sinkfal 
(Sincfal), dem heutigen Zwin zwischen Antwerpen und Brügge. 

De localisaties van Von Richthofen zijn sinds hij schreef niet meer kritisch onderzocht. Hij 
maakt het volgende onderscheid : 

Fines terrarum, quarum ius in lege Frisionum constitutum est, in ipsa lege adminantur. 
Omnis Frisia littus oceani septemtrionalis a fluvio Sinkfal usque ad Wisaram occupabat, et 
fluminibus Fli et Laubachi in tres partes erat divisa: Frisiam occidentalem inter fluvium 
Sinkfal et Fli, Frisiam mediam inter Fli et Laubachi, et Frisiam orientalem inter Laubachi et 
Wisaram. 

Daarover kan onmiddellijk worden opgemerkt dat er : 

• voor Frisia een onderverdeling wordt gemaakt tussen west, midden en oost, hoewel in 
de ‘Lex Frisionum’ alleen sprake is van westelijk en er geen enkele andere windrichting 
wordt gegeven; 



196 

 

• van Laubach / Laubac en Fli / Fle[h] stromen zijn gemaakt hoewel ze in de tekst 
nergens als zodanig worden aangemerkt. 

Derhalve zijn er veronderstellingen binnengesmokkeld waarin het beoogde resultaat al lag 
opgesloten. Von Richthofen heeft de geografie niet onderzocht, maar enkel geprobeerd de al 
bestaande traditionele visie met citaten te onderbouwen om deze af te grenzen tegen andere 
gissingen die er ook zijn geweest. Die citaten komen zelden uit Friese of Hollandse 
documenten; het overgrote deel is afkomstig uit teksten die werden samengesteld in Noord-
Franse en Belgische abdijen. De Encyclopedie van Friesland weet, buiten wat hierboven over 
Groot-Friesland is aangehaald, in het geheel niets zinnigs mede te delen over deze vier 
geografische namen, noch enige literatuur op te geven. Na de Lex Frisionum is er voor 
Nederlands Friesland immers een historisch gat van honderden jaren. In Friesland hangt het 
hele document in de lucht. 

De Lex Frisionum maakt deel uit van een reeks van wetten waartoe ook die van de Saksen, 
Chamaven en Thüringers deel uitmaken. De wet van de Thüringers is afkomstig uit de Franse 
Abdij Corbie, die als Corvey verplaatst werd naar Duitsland en waarvan de oorspronkelijke 
streek van herkomst derhalve duidelijk is; de Warnen die in verband met de Thüringers worden 
genoemd zijn te vinden in Warneton (Nederlands Waasten, op de Belgisch-Franse grens. Dat 
de Saksen niet in het hoge noorden van Duitsland zaten maar op de kanaalkust is hier 
elders  ontwikkeld. De Chamaven bevonden zich niet in Oost-Nederland, maar tussen de 
Saksen en Bretagne. In het Duitse Sachsen, Thüringen net als Nederland is in de achtste en 
negende eeuw nog geen bevolking van enige betekenis te bespeuren en de genoemde streken 
lagen onwaarschijnlijk ver van het centrum van het Frankische Rijk in het noorden van 
Frankrijk en het zuiden van België en in Duitsland liep het niet verder door dan tot Keulen. 
Ten noordoosten daarvan is er nooit enige aanwezigheid van een Frankisch Rijk aangetoond. 

Minstens zo belangrijk als het terughoudende optreden van de graaf bij de rechtspraak, was 
zijn functie als beschermer van de handel. Ook daarin was hij een vertegenwoordiger van de 
koning. Op vier plaatsen in Fryslân waren rond het jaar 1000 officiele handelsplaatsen 
ingericht: in Staveren, Bolsward, leeuwarden en Dokkum. De graaf had als taak de kooplieden 
op deze markten en op weg daarheen te beschermen. In ruil daarvoor had hij het recht tol van 
hen te heffen. Omdat een marktplaats bij uitstek een geschikte plaats is om geld in omloop te 
brengen, was in de vier genoemde plaatsen ook een grafelijke munt  gevestigd waar 
geldstukken werden geslagen. Op deze munten stonden zowel de  naam van de graaf en van 
de muntplaats. De verre handelscontacten van de friese kooplui blijken uit het feit dat in het 
hele Oostzee gebied en tot diep in Rusland munten uit de vier Friese muntplaatsen zijn 
gevonden, en ook uit Medemblik, Winsum (Gr.), Groningen, Garrelsweer, Emden en Jever. 

Hoewel deze verre handel in de late Middeleeuwen verdween en de genoemde marktplaatsen 
toen in de eerste instantie de directe omgeving bedienden, kan wel gezegd worden dat de vier 
plaatsen met munt, markt en tol de kiemcellen waren waaruit later de stedelijke centra 
Staveren, Bolsward, Leeuwarden en Dokkum groeiden. De bijzondere situatie deed zich in 
Friesland en ook in de streken ten oosten van de Lauwers voor, dat hier, anders dan 
bijvoorbeeld in Holland, Vlaanderen, Brabant of Gelderland, geen inheemse grafelijke familie 
was. De graven van Brunswijk werden in de elfde eeuw ook graaf van Friesland, maar zij 
verbleven meestal in hun Nedersaksische gebieden. Zij zullen Friesland hoogsten bij bepaalde 
gelegenheden, zoals een gerechtsreis naar Franeker, hebben bezocht. Hetzelfde geldt voor een 
nakomeling in vrouwelijke lijn als graaf Hendrik van Northeim, die in 1101 op weg naar 
Staveren werd doodgeslagen, en later de graven van Holland. 

Hendrik was de zwager van Egbert II van Meißen. Egbert verloor al zijn titels omdat hij 
volhardde in de opstand tegen keizer Hendrik. Het markgraafschap van Friesland werd door 
de keizer aan bisschop Koenraad van Zwaben (bisschop) van Utrecht toegewezen. Toen die in 
1099 werd vermoord claimde Hendrik de functie, op grond van de aanspraken van zijn vrouw. 
Dit werd door de keizer gehonoreerd en Hendrik werd benoemd tot markgraaf van Friesland. 
Toen Hendrik naar Friesland trok, werd hij daar gedood terwijl zijn vrouw ternauwernood 
ontkwam. Hierover bestaan meerdere lezingen: 



197 

 

1. Hendrik is gesneuveld in een veldslag bij Norden. 
2. Hendrik werd feestelijk ontvangen in Staveren door een gezelschap van Utrechtse 

ministerialen en voorname inwoners van Friesland en Staveren. Tijdens de ontvangst 
probeerden ze Hendrik te vermoorden. De aanslag mislukte en Hendrik en zijn vrouw 
vluchtten per schip naar Deventer maar ze werden door de Friezen ingehaald. Hendrik 
werd neergestoken en vervolgens door de Friezen overboord geworpen, zodat hij 
verdronk. 

Hendrik is begraven in de abdij van Bursefelde. 

Een extra belemmering voor een geleidelijke groei en uitbouw van de positie van de graaf, was 
het feit dat vanaf het einde van de elfde eeuw ook de bisschop van Utrecht aanspraak kon 
maken op de grafelijke rechten in Friesland. In 1165 werd de onenigheid tussen de bisschop 
en de graaf van Holland die daarvan het gevolg was, uiteindelijk opgelost door het zoegnaamde 
condominium, een compromis waarbij de graag en de bisschop gezamenlijk de grafelijke 
rechten in friesland kregen; zij lieten deze door een plaatsvervanger waarnemen. Meer dan in 
andere streken, waar graven en hertogen zich in de latere middeleeuwen tot echte landsheren 
en daarmee tot symbolen van het land en kristalisatiepunten van de regionale identiteit 
ontwikkelden,bleef het grafelijke gezag in Fryslân daardoor een vreemde factor. Als we tot slot 
terugkijken op de betekenis van de onderwerping aan het Frankische rijk voor Friesland, kan 
de conclusie zijn dat de koning – later de Duitse keizer – en de koninklijke vertegenwoordigers, 
de graven – vaak veraf waren. Door de kerstening waarmee die gepaard ging, en later het 
omvangrijke grootgrondbezit van buitenlandse abdijen, de stichting van de oudste kerken, de 
grafelijke rechtspraak en de stichting van verschillende handelsplaatsen, heeft de frankische 
overheersing toch een grote betekenis gehad in de Friese geschiedenis. 
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De slag bij Warns 

 
In 1345 vond nabij Warns een bloedige veldslag tussen de Friezen en Hollanders plaats. In de 
volksmond werd deze Slag bij Warns, die gewonnen werd door de Friezen, al gauw het symbool 
van de Friese vrijheidsstrijd. De Slag bij Warns was een veldslag in de Fries-Hollandse 
oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen die op 26 september 1345 
plaatsvond. Voor een gedeelte van de Friezen is de jaarlijkse herdenking van de slag belangrijk. 
Velen spreken van de Slag bij Stavoren, wat correcter is, aangezien Warns niet genoemd wordt 
in de historische bronnen. 
 
 

 
Graaf Willem 1V 

Aanleiding voor de Slag bij Warns was dat Willem IV, graaf van Holland en Henegouwen, zich 
in Fryslân alleen verzekerd wist van de steun van Stavoren. De rest wilde niets van hem weten. 
Daar moest verandering in komen. Toen duidelijk werd dat de graaf met plannen voor een 
invasie bezig was werd Stavoren op Sint Odulfsavond (11 juni 1345) door de Friezen bezet, 
waarschijnlijk om te voorkomen dat het stadje als bruggenhoofd kon dienen. 

De Slag bij Warns was een veldslag tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen op 26 
september 1345. Deze slag werd door de Friezen gewonnen. Voor Friezen is de jaarlijkse 
herdenking van de slag belangrijk. Velen spreken van de Slag bij Stavoren, wat correcter is, 
aangezien Warns niet genoemd wordt in de historische bronnen. 

De Friezen waren onwillig om Graaf Willem van Holland  als hun heer te erkennen. Af en toe 
kwamen zelfs de inwoners van de Friese hoofdstad Stavoren in opstand tegen de ambtenaren 
van de Graaf. Zó sterk werd de weerstand, dat de Graaf , na het beleg van Utrecht, zich met 
een massa krijgsvolk inscheepte om met zijn wel 85.000 man sterke armee de Friezen mores 
te leren. Maar de vloot werd op de Zuiderzee verstrooid door stormachtige wind en onweer. 
Jan van Beaumont was als eerste geland bij de Zuidfenne onder Stavoren en werd opgewacht 
door een massa Friezen. Hoewel de Friezen werden teruggedreven naar de stad en het 
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St.Odolfusklooster, bleven ze zich verzetten. Door klokgelui gealarmeerd kregen de Friezen 
versterking waardoor de Hollanders werden verdreven, vluchtten en sneuvelden. Terstond 
trok de woedende Graaf met zeshonderd man naar een nabijgelegen dorpen Laaxum en 
Warns, om dat in de brand te steken. 

Inmiddels hadden de Friezen een grote macht op de been, welke zich kon verschansen in de 
rietbossen om en bij Stavoren. Bij het zien van de opgaande rook en vlammen vielen ze zo 
woest aan op de Hollandse strijders, dat er aan beide kanten velen sneuvelden. Ondanks de 
versterking van het leger van de Graaf uit de later aangemeerde oorlogsschepen werden de 
Hollanders verslagen. De graaf sneuvelde, zijn manschappen vluchtten en een groot deel ervan 
verdronk of werd alsnog op de vlucht gedood. De slag, gevoerd op één dag van zes uur ‘s 
ochtends tot de late avond, had het leven gekost aan achttienduizend Hollanders, Zeeuwen 
en Henegouwers. Van de vele edelen kwamen er maar twintig terug naar hun gezinnen. 

  

 

Tien dagen later werd het lichaam van Graaf Willem IV onthoofd. Met nog acht andere edelen 
werd het lijk van de Graaf in de kerk van Oldeklooster begraven. Eeuwen lang werd deze 
overwinning op een tien maal zo sterke Hollandse krijgsmacht, de Friese Lieve Vrouwedag, in 
Stavoren gevierd. De Hollanders wreekten zich later op de Friezen, door het door de Friezen 
gestichte monnikenklooster Mariënhof op het eiland Marken in brand te steken. Alle goederen 
van de Friezen, in Holland of elders, werden verbeurd verklaard en verkocht. 

De Hollanders, onder wie ook Willems oom, hertog Jan van Beaumont, voeren vanuit 
Enkhuizen met een vloot de Zuiderzee over en landden bij Stavoren en Laaxum. Ze wilden het 
Sint-Odulphusklooster bij Stavoren gebruiken als vesting. De Hollandse ridders droegen een 
harnas, maar hadden geen paarden, omdat daarvoor geen ruimte was aan boord van de 
schepen, die waren volgeladen met werkvolk, bouwmateriaal, en voorraden. De troepen van 
graaf Willem staken het verlaten Laaxum en Warns in brand en trokken op naar Stavoren. Bij 
Warns werden ze aangevallen door de plaatselijke bevolking. Door hun zware harnassen 
waren ze geen partij voor de woedende boeren en vissers. De vluchtweg die de ridders kozen, 
leidde naar het Rode Klif. In het moerassige landschap bij het klif werden de Hollanders 
verslagen. Ook graaf Willem kwam tijdens de slag om het leven. Toen de troepen van de hertog 
van Beaumont in Stavoren hoorden wat er was gebeurd, vluchtten ze naar de schepen, 
achtervolgd door de Friezen. Slechts een kleine groep overlevenden kwam in Amsterdam aan. 
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De overwinning bij Warns werd tot 1500 jaarlijks op 26 september herdacht. Daarna raakte 
dit ritueel in onbruik, maar de slag wordt tegenwoordig elk jaar herdacht op de laatste 
zaterdag van september. Op het Rode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument. 
De weg naar Scharl wordt door de plaatselijke bevolking nog altijd de ferkearde wei genoemd 
(de verkeerde weg), omdat dit de weg was die de Hollandse ridders kozen, wat tot hun 
ondergang leidde. 

Graaf Willem IV van Holland is een ware ridder uit de Middeleeuwen. Hij heeft gevochten tegen 
de islamitische Moren en de heidense Litouwers, maar wordt op 26 september 1345 gedood 
door de lokale bevolking van het Friese plaatsje Warns. Vele graven van Holland probeerden 
Fryslân te veroveren. Zo kwam een van de voorgangers van Willem IV, graaf Willem II (1228-
1256), aan zijn einde tijdens een expeditie in West-Friesland in de provincie Noord-Holland. 
Hij zakte met paard en al door het ijs en werd door lokale West-Friese boeren gedood. Het 
lukte zijn opvolger, Floris V (1256-1296), wel om West-Friesland in te lijven bij het graafschap 
Holland. Friesland bleef nog zelfstandig. De daaropvolgende decennia bleef het rustig wat 
betreft de Fries-Hollandse oorlogen en Graaf Willem III (1287-1337) bracht rust en welvaart 
in het graafschap Holland. Dit veranderde snel door zijn zoon Willem IV. Hij was meer 
geïnteresseerd in ridderlijke heldendaden. Zo nam hij deel aan peperdure kruistochten. In 
1345 was het zijn plan om Fryslân te onderwerpen. Willem IV stak vanaf Enkhuizen de 
Zuiderzee over en landde bij Laaxum. Op weg naar Stavoren liep hij bij Warns in een 
hinderlaag van de lokale bevolking. Het leger van graaf Willem IV bestond uit ridders met 
zware bepantsering, maar zonder hun paarden omdat daarvoor geen ruimte in de schepen 
was. In het drassige landschap bij Warns konden de trage ridders weinig uitrichten. Velen, 
waaronder Willem IV zelf, vonden hier dan ook de dood. Hiermee was de beoogde verovering 
van Fryslân snel ten einde. De dood van Willem IV vormde niet alleen het einde van een van 
de vele pogingen om Fryslân te veroveren, maar ook het begin van een opvolgingsstrijd voor 
het graafschap Holland. Willem IV had geen zoons en werd door zijn zus Margaretha 
opgevolgd. Maar dit was niet onomstreden. In het graafschap zagen velen liever Margaretha’s 
zoon als graaf. Dit was het startschot van een strijd in het graafschap; de welbekende Hoekse 
en Kabeljauwse twisten. 
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De Slag bij Warns wordt nog jaarlijks herdacht. Op het slagveld waar Willem IV en een groot 
deel van zijn leger sneuvelden, staat een monument dat de Friese vrijheid symboliseert met 
de tekst ‘Leaver dea as slaef’; liever dood als slaaf. 

De Slag bij Warns was een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van 
Holland en de Friezen die op 26 september 1345 plaatsvond. Voor een gedeelte van de Friezen 
is de jaarlijkse herdenking van de slag belangrijk. Velen spreken van de Slag bij Stavoren, wat 
correcter is, aangezien Warns niet genoemd wordt in de historische bronnen. Binnen het 
Heilige Roomse Rijk hadden de Friese gebieden een sterke ontwikkeling doorgemaakt naar 
autonomie, de zogenaamde Friese Vrijheid. Deze ontwikkeling was het sterkst ten oosten van 
de Lauwers. In de tegenwoordige provincie Friesland was nog tot ver in de 13e eeuw een vorm 
van grafelijke heerlijkheid uitgeoefend door de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland. 
De Hollandse graven in die tijd waren uit op meer macht en wilden hun oppergezag claimen 
door invoering van belastingheffing en algehele controle op de rechtspraak. 

 

De Hollanders, onder wie ook Willems oom, hertog Jan van Beaumont, voeren vanuit 
Enkhuizen met een vloot de Zuiderzee over en landden bij Stavoren en Laaxum. Ze wilden het 
Sint-Odulphusklooster bij Stavoren gebruiken als vesting. De Hollandse ridders droegen een 
harnas, maar hadden geen paarden, omdat daarvoor geen ruimte was aan boord van de 
schepen, die waren volgeladen met werkvolk, bouwmateriaal, en voorraden. De troepen van 
graaf Willem staken het verlaten Laaxum en Warns in brand en trokken op naar Stavoren. Bij 
Warns werden ze aangevallen door de plaatselijke bevolking. Door hun zware harnassen 
waren ze geen partij voor de woedende boeren en vissers. De vluchtweg die de ridders kozen, 
leidde naar het Roode Klif. In het moerassige landschap bij het klif werden de Hollanders 
verslagen. Ook graaf Willem kwam tijdens de slag om het leven. Toen de troepen van de hertog 
van Beaumont in Stavoren hoorden wat er was gebeurd, vluchtten ze naar de schepen, 
achtervolgd door de Friezen. Slechts een kleine groep overlevenden kwam in Amsterdam aan. 

De slag werd gekenmerkt door een aantal tactische missers van de Hollanders. Allereerst 
verdeelden zij hun strijdmacht in tweeën. Willem landde ten noorden van Stavoren en Jan 
van Beaumont ten zuiden van deze stad. Daarnaast zette Willem de aanval overhaast in 
zonder op zijn boogschutters te wachten. Met een kleine groep van 500 man bereikte hij het 
Sint-Odulphusklooster, omdat de Friezen bewust terugweken. Daarna sneden zij Willem 
echter van de hoofdmacht van zijn troepen af en vernietigden hem. Vervolgens keerden ze zich 
tegen Willems hoofdmacht die niet kon vluchten, omdat de schepen buitengaats lagen. Toen 
ook deze troepen waren vernietigd, richtten zij zich tegen Jan van Beaumont. Deze had zich 
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tot dan toe afzijdig gehouden. De Friezen konden hem verslaan omdat hij zijn legerkamp slecht 
had gekozen met de zee in de rug, zodat zijn leger zich niet kon terugtrekken. De Friezen 
volgden de Hollanders zelfs tot in het water waar zij ze neersloegen. 

De Friese overwinning had tot gevolg dat de Friezen nog zo'n 150 jaar hun zelfstandigheid 
konden bewaren. Na de Slag bij Warns laaiden de twisten tussen de Schieringers en Vetkopers 
in alle heftigheid op in de Friese landen tussen Vlie en Wezer. De partijstrijd bereikte een 
hoogtepunt in de Grote Friese Oorlog (1413-1422). Keizer Maximiliaan I van het Heilige 
Roomse Rijk maakte Albrecht van Saksen in 1498 tot gouverneur van Fryslân tussen Vlie en 
Eems. Hiermee kwam er in dit gebied een einde aan het tijdperk van de Friese Vrijheid. De 
Slag bij Warns werd tot 1500 jaarlijks op 26 september herdacht. Daarna raakte dit ritueel in 
onbruik, maar de slag wordt tegenwoordig elk jaar herdacht op de laatste zaterdag van 
september. Op het Roode Klif bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument, een grote 
zwerfkei met de tekst leaver dea as slaef [sic] (liever dood dan slaaf). De weg naar Scharl wordt 
door de plaatselijke bevolking nog altijd de ferkearde wei genoemd (de verkeerde weg), omdat 
dit de weg was die de Hollandse ridders kozen, wat tot hun ondergang leidde. De Slag bij 
Warns was de inspiratie voor de historische roman De Roos van Dekama van Jacob van 
Lennep. 

 

Het Rode Klif, Stavoren 

Het Rode Klif bij Stavoren vanwaar men het 25 km aan de andere kant van het IJsselmeer 
gelegen Enkhuizen kan zien. Het Rode Klif ligt aan de rand van de keileemhoogte Gaasterland. 
Deze hoogte is zo'n 150.000 jaar geleden ontstaan, tijdens de voorlaatste ijstijd. De veldslag 
bij Stavoren, doorgaans de Slag bij Warns genoemd, was een veldslag tussen graaf Willem IV 
van Holland en de Friezen op 26 september 1345. De Hollanders, onder wie ook Willems oom, 
hertog Jan van Beaumont, voeren vanuit Enkhuizen met een vloot de Zuiderzee over en 
landden bij Stavoren en Laaxum. Ze wilden het Sint-Odulphusklooster bij Stavoren gebruiken 
als vesting. De Hollandse ridders droegen een harnas, maar hadden geen paarden, omdat 
daarvoor geen ruimte was aan boord van de schepen, die waren volgeladen met werkvolk, 
bouwmateriaal, en voorraden. De troepen van graaf Willem staken het verlaten Laaxum en 
Warns in brand en trokken op naar Stavoren. Bij Warns werden ze aangevallen door de 
plaatselijke bevolking. Door hun zware harnassen waren ze geen partij voor de woedende 
boeren en vissers. De vluchtweg die de ridders kozen, leidde naar het Rode Klif. In het 
moerassige landschap bij het klif werden de Hollanders verslagen. Ook graaf Willem kwam 
tijdens de slag om het leven. Toen de troepen van de hertog van Beaumont in Stavoren 
hoorden wat er was gebeurd, vluchtten ze naar de schepen, achtervolgd door de Friezen. 
Slechts een kleine groep overlevenden kwam in Amsterdam aan. 

Friezen zijn goede verhalenvertellers en in de loop van de tijd werden er nog veel details aan 
toegevoegd. Dat blijkt (onder veel meer) uit de beschrijving van Haring Wiegers Steenstra (pag. 
5, pdf), een onderwijzer uit Dongjum, waarvan niet veel méér bekend is dan dat hij omstreeks 
1800 geboren werd en in 1845 met pensioen ging. Hij schreef ‘Algemeene geschiedenis van 
Fryslân, een Volksleesboek’ (1845) van ruim 900 pagina’s met zoveel bijzonderheden dat hij 
voor de periode na 1600 minder dan honderd pagina’s over had. 
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Steenstra vertelt dat graaf Willem IV eerder in 1345, tot 21 juli, Utrecht belegerd had. Tot de 
voorwaarden voor het bestand behoorde: 

…dat 400 burgers man en wijf, knaep ende jonckwijf, Paepen en klercken jonc en oud, paar 
aan paar in linnen cleeder ongegord, blootshoofds en barrevoets” den Graaf voor zijne tent om 
vergiffenis zouden smeeken, hetwelk dan ook geschiedde… 

Nu was Friesland aan de beurt, om voor ’s Graven wapenen te bukken. 

‘Magt van 85.000 man’ 

De graaf had zijn invasie goed voorbereid, onder meer door hoge schattingen op te leggen 
aan bevriende kloosters in West-Friesland (Noord-Holland) en een leger samen te stellen dat 
bestond uit een ‘magt van 85.000 man, waaronder vele grooten, en van den eersten Adel uit 
Holland’. Historicus Hans Mol, hoogleraar Friese geschiedenis in Leiden, houdt het (in een 
verhaal over Fries nationalisme) op een invasievloot van 12.000 tot 15.000 man, ‘die ’s 
morgens met gunstige wind in Enkhuizen zeil had gehesen’.  

Maar het weer zat op 25 september 1345 niet mee. Steenstra: 

Onweder en herfstwinden hadden de vloot reeds op de Zuiderzee verstrooid. 

En volgens andere bronnen hadden de Friezen ook ‘de bakens verzet’. De vloot werd 
gesplitst; het verband ging verloren. 

Jan van Beaumont, een oom van Willem, raakte de volgende ochtend ten zuiden van 
Stavoren (later in de Zuiderzee verdwenen) ‘terstond met eenen hoop Friezen in gevecht, 
zonder den graaf met het voornaamste deel des legers af te wachten’. Toen de autochtonen 
in het nauw werden gebracht… 

…bracht het geluid der alarmklokken in de naburige dorpen, dat al van plaats tot plaats 
voortgezet werd, intusschen eene menigte landvolk op den been. 

Dan arriveert de graaf; het gedeelte dat de kroniek daarover meldt is hieronder als illustratie 
weergegeven. Steenstra maakt er een schitterend verhaal van. 

Hij vloog met zeshonderd man, zonder behoorlijke orde en zonder te wachten op de 
ontscheeping der anderen, woedend op de Friezen los, rukkende naar het schijnt op het 
naastgelegen dorp aan, dat zij in brand staken. Op het vernemen van de opgaande rook en 
brand schoten de Friezen met geweld toe en, denkende dat zij slechts eene enkele bende 
Hollanders te bestrijden hadden, vielen zij met vereenigde krachten op hen aan, en maakten 
eene groote slagting onder dezelve. De Graaf doorstak met eigen hand eenen Frieschen 
Edelman. De Friezen, wier woede met hun getal steeds toenam, vochten met eene 
onoverwinnelijke dapperheid, hoezeer het getal hunner vijanden nu door de ontscheeping tot 
eene groote schare was aangegroeid. Te midden van het bloedige gevecht sneuvelde eindelijk 
ook de Graaf zelf. Dan arriveert de graaf. Hij vloog met zeshonderd man, zonder behoorlijke 
orde en zonder te wachten op de ontscheeping der anderen, woedend op de Friezen los, 
rukkende naar het schijnt op het naastgelegen dorp aan, dat zij in brand staken. Op het 
vernemen van de opgaande rook en brand schoten de Friezen met geweld toe en, denkende 
dat zij slechts eene enkele bende Hollanders te bestrijden hadden, vielen zij met vereenigde 
krachten op hen aan, en maakten eene groote slagting onder dezelve. De Graaf doorstak met 
eigen hand eenen Frieschen Edelman. De Friezen, wier woede met hun getal steeds toenam, 
vochten met eene onoverwinnelijke dapperheid, hoezeer het getal hunner vijanden nu door de 
ontscheeping tot eene groote schare was aangegroeid. Te midden van het bloedige gevecht 
sneuvelde eindelijk ook de Graaf zelf. 
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De dood van Willem IV in de kroniek van Andreas Cornelius. Volgens de tekst gebeurde dat 
op 7 okober, maar dat was volgens de Juliaanse kalender. Op 31 december 1700 werd in 
Fryslân de Gregoriaanse kalender ingevoerd, en viel de volgende dag op 12 januari 1701. De 
officiële datum voor de Slag is vastgesteld op 26 september 1345. 

De kroniek van Andreas Cornelius c.s. zegt niet waar dat gebeurde. ‘Willem viel bij het dorp 
Warns en zijn hoofd werd van de romp gescheiden’, weet Marten Douwes Teenstra uit Ulrum, 
een tijdgenoot van Steenstra, die in 1859 ook een kroniek schreef. Zijn bron is onbekend, 
maar zo ging het verhaal de geschiedenis in, als de Slag bij Warns. Steenstra zelf gelooft niet 
dat het Warns was, maar veronderstelt: Scharl of Laaxum; hij schrijft niet àlles over… 

De Hollanders begaven zich eerlang op de vlugt naar hunne schepen, en werden zoo vinnig 
vervolgd, dat er door de groote haast nog meer verdronken, dan het zwaard der Friezen gedood 
had. 
De slag, die van des morgens zes uur tot in den laten avond (volgens Cornelius: Vesper) duurde, 
had aan 18.000 Hollanders, Zeeuwen en Henegouwers het leven gekost. 

Volgens Mol viel dat wel mee: er moesten ‘enige honderden doden’ worden achtergelaten. ‘En 
zo arriveerde de vloot na een moeizame terugtocht op 28 september in Amsterdam … sonder 
minen here de grave‘. Pas een halve eeuw later zou zijn gebalsemde lijk in een klooster in 
Bolsward worden opgehaald om in Valenciennes te worden bijgezet. 

De Friezen besloten ‘dezen gedenkwaardigen dag te vereeuwigen’ en stelden ‘eene jaarlijkse 
feestdag in, op dezen dag plegtig te Stavoren te vieren’, maar de protestant Steenstra was 
verbijsterd over de wijze waarop: ‘Door bijgeloof en nachtelijke donkerheid dier tijden wijdden 
zij dat feest niet aan God, die alleen de overwinningen geeft, maar aan de maagd Maria’, zodat 
de dag ‘onder de naam van den Friesche Lieve Vrouwedag vermaard bleef’.  

De kroniek van Cornelius zou tot het eind van de negentiende eeuw tot de belangrijkste 
bronnen gelden voor de Friese geschiedenis. Maar er was ook kritiek. De Groningse 
geschiedschrijver Ubbo Emmius (1547-1625) ‘zegt dat het Schrijvers zijn, zonder eenigen naam 
of gezag, wier ongeloofwaardigheid van zelfs in ’t oog loopt’ (Vaderlandsch Woordenboek, deel 
3, pag. 1122, (1786)). Hij noemde alleen al het lange overzicht van Friese vorsten (sinds Friso, 
313 voor Christus) ‘een samenweefsel van fabelen, alle geloof onwaardig’. 

De discussie ging voort. Steenstra zelf twijfelde kennelijk ook, maar bedacht: ‘De ouden 
kunnen deze verhalen toch niet uit de lucht hebben gegrepen?’. Net als in de moderne 
journalistiek gold ook in 1845: je moet een goed verhaal niet kapot checken.  
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Jacob van Lennep (1802-1862) had de Chronyke op zijn bureau gehad toen hij De roos van 
Dekama schreef, een historische roman over de nederlaag van graaf Willem IV. In 1839 nam 
hij het op voor Occo in een opinieverhaal: Proeve van een kritiesch onderzoek der 
zoogenaamde kronijk van Andreas Cornelius: 

De Kronijk, die op Ockoos naam doorgaat, is geenszins een samenstel van de ‘lompste’ 
verdichtselen. Op eenige vergroting en verciering na, is er niets in zijn werk, dat tegen het gezond 
verstand, noch tegen de berichten van zaakkundigen strijdt. 

‘Geene korrels onder het kaf, alles is kaf’. In 1873 schreef Jan Bolhuis van Zeeburgh (1836-
1880) een Kritiek der Friesche geschiedschrijving (pdf). Hij overleed toen hij 44 was en zijn 
werk is onvoltooid gebleven. In het boek worden, aldus het Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek (deel 4, 1918), ‘op grondige, kritische wijze met groote scherpzinnigheid de 
Friesche geschiedbronnen der Middeleeuwen onderzocht en op hun juiste waarde en 
onwaarde gesteld’. De ‘Kritiek’ behandelde de zin en onzin van 35 belangrijke bronnen en na 
de behandeling van ‘Andreas Cornelius en zijne voorgangers’ op 26 pagina’s (152-178) was er 
van hun reputatie weinig meer over.  

Cornelius schreef volgens Bolhuis veel over uit andere kronieken, zoals de Divisiekroniek, 
maar ‘waar deze spreekt van ruwe, woeste of wreede Friezen, laat hij deze min gunstige 
bepalingen weg, rebelleeren verandert hij in vrijheid verdedigen’ (zie hedendaagse kranten). 
Hij ‘toont zijn haat jegens de Schieringers en Vetkoopers en zijn spijt dat Fryslân uiteen 
gescheurd en onder heeren is gekomen’. Hij ‘herschept zijne landgenooten uit de twaalfde 
eeuw naar zijn ideaal van die oude Friezen. Een gevaarlijk iets voor den geschiedschrijver om 
eenvoudig aan te nemen dat iets werkelijk zoo is gebeurd als men het graag zou zien’.  

Bolhuis noemt Andreas Cornelius ‘een ongeleerd en bekrompen man’, een ‘beunhaas’, een 
‘fabelschrijver’ en een ‘kwezeler’. De kroniek bevat ‘schaamtelooze verdichtselen’. Hij ‘heeft in 
de voorrede schandelijk gelogen’. Als Cornelius vertelt over twisten, branden en ongelukken 
uit zijn eigen tijd gunt hij hem het voordeel van de twijfel, maar ‘alles wat Andreas Cornelius 
meer verhaalt is fabel, er schuilen daar geene korrels onder het kaf, alles is kaf’. 

Wanneer menschen van zijn soort over oude zaken beginnen te redeneeren, loopt het vaak de 
spuigaten uit. (…) Hij vermeldde geene 
onwaarheden tegen zijn beter weten aan. Hij beschreef de gebeurtenissen, zooals hij meende 
dat ze zich hadden toegedragen. Maar zijn meening in die zaken is van nul en geener waarde. 

Volgens Bolhuis van Zeeburgh wilden de Friezen de verhalen echter maar al te graag geloven: 

Bij de Friezen was en is ingenomenheid met hun volksstam veel sterker dan bij de Hollanders. 
Men gelooft in Friesland zoo gaarne aan al het roemrijke dat van de vaderen wordt verhaald. 

Maar tegenwoordig durft een historicus zelfs niet meer met een voetnoot naar Andreas 
Cornelius te verwijzen, uit angst om door beroepsgenoten met pek en veren te worden 
overgoten. 

De Friese Lieve Vrouwendag raakte in de loop van de tijd in het vergeetboek, maar nog in 
maart 1940 werd in de Leeuwarder Courant – ook al met het oog op de naderende 
zeshonderdste verjaardag van de Slag (in 1945) – gepleit voor ‘een Friesche gedenkdag, waarop 
alle Friezen in en buiten Fryslân zich bij alle verschillen op godsdienstig en politiek gebied één 
zouden gevoelen’. De Duitsers kwamen eerder en in 1942 greep de Fryske Rie (Friese raad) 
van Saxo Frisia zijn kans om de Slag bij Warns nieuw leven in te blazen. De aankondiging in 
de gelijkgeschakelde pers had een groot Blut und Boden-gehalte.  

Wat Warns beteekent, is de eer van het Friesche volk, de machtigste dreiging overwinnend 
door de liefde voor de grond en de voorouders en door den wil om zichzelf te blijven. ‘In de 
verwachting dat daarmee een traditie zou worden gevestigd’ zou een dr. B. Dijkstra uit 
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Zaandam op 26 september 1944 eerst in Rijs een lezing houden over ’De slag bij Warns en 
wij’, waarna iedereen zich naar het Rode Klif bij Warns zou begeven ‘om op den ouden 
historischen grond de nagedachtenis te eeren van hen die daar op 26 September 1345 de 
vrijheid van Friesland hebben bevochten’. 

 

In de Slag bij Warns sneuvelden drie van de vier Heren van Montfoort. Ze staan afgebeeld op 
het oudste bewaard gebleven Nederlandse schilderij (1380), dat hangt in het 
Rijksmuseum.Vier Hollandse ridders knielen voor Maria. De eerste drie sneuvelden in 1345 
in de Slag bij Warns, de achterste raakte zwaar gewond.achter hen staat hun beschermheilige 
Sint Joris. De wapenschilden boven de riddersgeven aan dat zij behoren tot het geslacht De 
Rover van Montfoort. wapenschilden boven de ridders geven aan dat zij behoren tot het geslacht De  

 
 
Dit monument (het rode klif) is opgericht omdat De Friezen hier voor hun onafhankelijkheid 
vochten. De Graaf van Hainaut landde hier met zijn leger. Het werd verslagen, wat nog altijd 
wordt herdacht als een beslissend moment in de Friese geschiedenis. Vandaar de woorden op 
het monument: leaver dea as slaef(liever dood dan slaaf). 

Warns is een dorp in de gemeente Nijefurd, met ongeveer 827 inwoners. Het is een lintdorp 
dat loopt van het Johan Friso kanaal in het noorden tot Laaksum bij het IJsselmeer in het 
zuiden. Door deze ligging is de watersport voor Warns van groot belang, met name de 
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jachtbouw. Tot het gebied van Warns behoren ook de buurtschappen Laaxum en Skarl.Men 
denkt bij Warns al gauw aan de Slag bij Warns (1345), maar Warns heeft nog meer 
geschiedenis. In Warns stond ooit de stins van Jelmer Ottes Sytzama, en toen Douwe Geales 
Galema hier in 1490 ook een stins liet bouwen, ontstond er ruzie. Sytzama was namelijk een 
Schieringer en Galema was een Vetkoper. Het conflict werd pas beslecht toen Galema de stins 
van Sytzama liet afbreken. In de Middeleeuwen bestond hier ook nog kapel genaamd 
Kappenburg, dat later is opgegaan in de Warnser Noorderburen. In de 17e en 18e eeuw was 
Warns een dorp van zeelui. In het begin van de 18e eeuw stonden er nog acht 
kapiteinswoningen. De kapiteins voeren op Noorwegen en de Oostzee. In de 19e eeuw beperkte 
de scheepvaart zich tot Holland en verloren dorpen als Warns aan belangrijkheid. 

Na de bevrijding besloot een comité van Friezen met een anti-Duits verleden een ‘Warns-
betinking’-nieuwe-stijl voort te zetten, als een bevrijdingsherdenking onder het motto ‘Leaver 
dea as slaef’- de zwerfkei met die tekst werd in 1951 op het Rode Klif geplaatst. De katholieke 
Friezen, die liever een herstel van de feestdag rond Maria hadden gezien, deden aanvankelijk 
niet mee, maar stelden op de laatste zondag van september een bedevaart in ter ere van de 
Fryske Leaffrouwe naar Bolsward (waar graaf Willem IV werd begraven voordat zijn lijk naar 
Holland werd overgebracht). Neemt niet weg dat activisten van Centrumpartij en Voorpost er 
in 1992, onder meer gewapend met de Vlaamse vlag, in slaagden onrust te veroorzaken. 
Sindsdien is de organisatie alert op acties van extreem-rechts. Of, zoals een anti-fascistische 
Fries waarschuwde: ‘Het IJsselmeer is vlakbij’. 

 

Warns, Laaxum, Stavoren, overal vonden gevechten plaats, eigenlijk waren het geen 
gevechten, die Hollanders werden gewoon afgeslacht. De Hollandse strijdmacht was in tweën 
geland en door tactische blunders van hen zelf en Tactisch vernuft van de Friezen in de pan 
gehakt. De Friezen trokken zich uit Staveren terug en de Hollanders volgden hen en werden 
op voor hen ongunstig terrein door guerillaachtige friezen in de val gelokt en in hun harnas 
omgebracht. Niet alleen Fransen en belgen, maar ook graaf Gerard van Hoorne en Gerard van 
Kleef kwamen om. Enkele tientallen edelen werden in klooster Bloemkamp bij Bolsward 
begraven en later terug gebracht. Mede hierdoor viel er een grote machtslacune in steuropa. 
Bijvoorbeeld Dirk van Horne profiteerde hiervan en werd voogd over Horne en Altena en 
bouwde het slot Loevestijn van waaruit hij als Roofridder opereerde. Het Hollandse huis moest 
door een vrouw geleid worden evenals meerdere andere 'huizen'. Beroemd is ook Montfort. En 
de spreuk 'liever dood dan slaaf' voert m.i. terug naar de slag met de Romeinen welke de 
Friezen ook wonnen en waardoor ze hun vrouwen en kinderen niet als slaaf aan de Romeinen 
hoefden af te geven. Wat elk jaar wordt herdacht als de ‘Slag bij Warns’ zou best wel eens de 
‘Slag bij Stavoren’ geweest kunnen zijn. Volgens sommigen duikt de naam Warns pas eeuwen 
later op en is de Hollander Willem IV in de pan gehakt bij ‘Starum’. Gezien de ligging van het 
Roode Klif, waar de gedenksteen aan de slag staat, maakt dit niet eens zoveel uit. Stavoren en 
Warns liggen op ongeveer gelijke afstand. Al krijgt de ‘ferkearde wei’ zo wel een dubbele 
betekenis. Niet alleen de Hollanders gingen hier de verkeerde kant op, de weg naar Warns zou 
sowieso dus wel eens verkeerd kunnen zijn. Feit blijft dat de uitbreiding van de macht door 
de Hollanders mislukte. Al zouden de Friezen twee jaar later al een bestand sluiten met de 
Hollanders. En ondanks een oprisping onder Grote Pier (1480-1520) zou Fryslân in 1648 
onderdeel worden van de Republiek der Verenigde Nederlanden. In de Tweede Wereldoorlog 
probeerden de Duitsers, met de 600-jarige viering voor de deur, de Slag bij Warns nog wel met 
een ‘Blut und Boden’-sausje te overgieten. Ook nadien probeerden rechtse groeperingen de 
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slag te kapen. Maar de organisatie die de slag herdenkt is erg alert en menig Fries antwoordt 
waarschuwend: “Het IJsselmeer is vlakbij.” Opmerkelijk was ook dat de Friezen het feest van 
de overwinning dat zij na 1345 elk jaar vierden, aan Maria wijdden. Het ging dan ook de 
Friesche Lieve Vrouwedag heten. De jaarlijkse viering verdween met het protestants worden 
van de lage landen na 1500. Sinds 1951 staat er op het Roode Klif een herdenkingssteen met 
de tekst ‘Leaver dea as slaef’ (liever dood dan slaaf). Sindsdien wordt de slag elke laatste 
zondag van september herdacht. Om 13.45. Willem IV van Holland, die ook Willem II van 
Henegouwen was, zou worden opgevolgd door zijn zus Margaretha van Beieren. Dit zou later 
leiden tot de Hoekse en Kabeljauwse twisten. 

 
 

De haven van Stavoren is nu thuishaven voor schepen van de bruine vloot. Stavoren is ook 
het beginpunt van de Groene As Noord-Nederland, een route langs toeristisch interessante 
gebieden in Noord-Nederland naar Sellingen in de gemeente Vlagtwedde. Verder is Stavoren 
het eindpunt van de Friese Meren, en is voor veel watersporters de plaats om vanuit de Friese 
Meren het IJsselmeer op te varen. Stavoren beschikt over meerdere havens.Aan het einde van 
de Middeleeuwen raakte het stadje in verval. De haven verzandde en bij de graanhandel 
speelde Stavoren geen rol van betekenis meer. Op dit feit is het verhaal Het Vrouwtje van 
Stavoren gebaseerd. Na deze tijd van verval kwamen er in de 17e en 18e eeuw weer betere 
tijden met zeevaart naar verre landen. Maar in de 19e eeuw ging het stadje verder achteruit. 
Van de eens zo internationale haven bleef niet veel over. Op toeristische zomerdagen komt het 
roemvolle havenstadje echter weer tot leven. Op de pieren bij de haveningang staan twee 
havenlichten en de vuurtoren. 

Over de slag bij Warns , opgetekend uit de oudste Friese geschiedenis: 

Anno MCCCXLV  is Willem, de nijvggentheinde Greef van Hollant, ven dij Sted van Wtert comm 
woll meij 85 oft 86 tuijsent man, en hat der woll 6 wijke voorleid, de neij isser meij dij selle hoop 
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wur comn in Vrieslant; ende hat t’ eerst gar oon brand stitsen; dit sjaende dat Friasche heer, 
deer boppe ijen, naet thin jaerr twae wier, is Hertoch heerlijck te mijette tein, en habbe him slach 
haden van da ire morn aef, ta dij lette joun, en wij habbe d’wurhaand crigge, en Grave Wilhelm 
selfs daedtsleijn, ende dir volle graete Heeren onder wiren. 

De dood van Willen IV gaf aanleiding tot de wel anderhalve eeuw durende Hoekse en 
Kabeljauwse twisten. Willem was de laatste mannelijke afstammeling van het grafelijke 
Henegouwse Huis. Zijn weduwe in hert kinderloze huwelijk, Johanna van Braband, 
hertrouwde later met de zoon van de Koning van Bohemen, de graaf Wenceslaus van 
Luxemburg. Bij de dood van Willem was de belening van de graafschappen Holland en Zee;and 
beëindigd: het leen verviel niet in de vrouwelijke lijn, maar ging terug naar de Keizer als 
leenheer. Margaretha, de vrouw van de Keizer, wilde zelf regeren en kon de Keizer bewegen 
haar te begiftigen met de lenen Henegouwen, Holland, Zeeland en Friesland. Dat onder 
voorwaarde, dat haar zestienjarige zoon Willem daarvan de bestuurder zou zijn. 

Anno 1347. Graaf Willen V was nauwelijks aan de macht of hij wilde de dood van zijn oom 
wreken op de Friezen. Ruim een half jaar lang werden goederen en schepen van de Friezen 
geroofd tot in eind 1347 tussen de Friezen en de Graaf een verdrag werd gesloten. Het verdrag 
kwam ten einde doorhet overlijden van Keizer Lodewijk. Willem vaardigde opnieuw lastbrieven 
uit om de Friezen te beschadigen. In 1348 werd voor 20 jaar een nieuw bestand gesloten. 
Volgens dat verbond mochten onderdanen van de Graaf zelfs niet binnen de landsgrenzen van 
de Friezen komen, behalve voor bezoek aan de markten te Harig en Kornwerd. 

Ook omstreeks deze tijd werd Fryslân getroffen door een hongersnood  en een 
daaropvolgende pestgolf: 

Da wieren da hongher ijieren, dat mannich man daedt sterft van hongher, en dat leepen weet 
gaeld to Bolswart op de Paesche joun XII Schellingen, da haenen alsoo volle. 

De legende van het Vrouwtje van Stavoren 

Het Vrouwtje van Stavoren is een rijke koopmansweduwe die in de gelijknamige legende 

verantwoordelijk wordt gehouden voor de verzanding van de Staverse haven en daarmee de 

ondergang van het eens zo rijke stadje. De hoogmoedige weduwe gaf een van haar kapiteins 

de opdracht haar te gerieven met een bijzondere kostbaarheid. De schipper voer haven in, 

haven uit. Pas in Dantzig zag hij iets waarvan hij dacht dat hij daarmee thuis kon komen: 

goudgeel graan. Toen hij met een lading koren in Stavoren terugkeerde, was zijn bazin razend. 

Geen goud, maar graan? Stort dat maar in zee, bulderde ze. Hoewel haar dat sterk werd 

ontraden door een oude wijze man, hield ze voet bij stuk. De hevig teleurgestelde kapitein 

kieperde de vracht graan over boord. De oude man voorspelde de rijke dame veroordeling tot 

de bedelstaf door haar hoogmoed. De voorspelling minachtend wierp ze een gouden ring in 

zee met de mededeling “Zolang deze ring niet uit zee terugkeert, zolang zal ik niet bedelen.” 

Na verloop van tijd kreeg ze een vis voorgeschoteld. Met een ring erin! De schrik sloeg haar 

om het hart. Dezelfde dag kreeg ze bericht dat haar hele vloot in een zware storm was vergaan. 

Ze was in één klap straatarm. En waar één van haar kapiteins ooit het graan had gelost, had 

zich een goudgele zandbank gevormd: het beruchte Vrouwenzand. Zo wordt tot op de dag van 

vandaag de ondergang van Stavoren verwoord. 
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Het huis van Oranje Nassau 
 
 
 
 
 
 
Het Oranjepoortje in de Grote Kerk van Leeuwarden is één van de restanten van het 
stadhouderlijke hof in de Friese hoofdstad. Wat is de band tussen de vorstelijke Oranjes en 
Leeuwarden? De Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz blijkt hierin een 
sleutelrol te vervullen. 

Hoe zat het ook alweer met die stadhouders? In de Nederlandse 
gewesten fungeerde vanaf de 16e eeuw aanvankelijk de 
stadhouder als plaatsvervanger van de landsheer. Willem van 
Oranje (1533-1584) bijvoorbeeld was stadhouder namens de 
koning van Spanje, heer der Nederlanden. De functie van 
stadhouder werd bestuurlijk gezien overbodig na het uitbreken 
van de opstand tegen Spanje (Tachtigjarige Oorlog 1568-1648). 
Toch werd de functie door de Nederlandse gewesten niet 
afgeschaft. De Oranjes hadden aanzien en konden op gelijke voet 
onderhandelen met andere belangrijke families in Europa. 

 
Instructies kregen de stadhouders van de Staten-Generaal, het college van afgevaardigden 
van de gewestelijke of provinciale Staten. Naar de letter van de wet waren de stadhouders 
vanaf dat moment niets anders dan dienaren van de Staten. Dit gold ook voor de militaire 
kant van het stadhouderschap. De stadhouders waren vrijwel allemaal ook kapitein-generaal 
van het Staatse leger, maar stonden uiteindelijk onder bevel van de Staten. Die bepaalden ook 
ieder afzonderlijk wie zij als stadhouder aanvaardden. Dus niet alle Nederlandse gewesten 
hadden altijd één stadhouder. 
 
De eerste Nassau-stadhouder van Fryslân (inclusief Drenthe en Groningen) is Willem Lodewijk 
van Nassau-Dillenburg (1560-1620) volle neef van Willem van Oranje. Hij is de eerste in een 
rij van acht Nassau-stadhouders in Fryslân. De eersten zijn tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
meer op het slagveld dan in Leeuwarden te vinden. Als de Tachtigjarige Oorlog in 1648 ten 
einde komt met de Vrede van Münster is Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) 
stadhouder van Friesland. Hoewel hij zijn residentie in Leeuwarden laat uitbreiden en ook een 
tuin laat aanleggen is Willem Frederik de eerste vredesjaren om politieke redenen meer in Den 
Haag dan in Friesland. De in Leeuwarden en Groningen residerende Stadhouders van 
Friesland en Groningen bezaten sinds 1591 onder het koor van de Grote of Jacobijnenkerk in 
Leeuwarden een grafkelder die in 1640 en 1696 werd uitgebreid. In de grafkelders van de 
Friesche Nassau's, de graven van Nassau-Dietz, werden tussen 1588 en 1765 twaalf lijkkisten 
bijgezet. In de kapel boven de kelder stonden nog eens zes kisten. De Friese stadhouders zijn 
de rechtstreekse voorouders van ons koninklijk huis. Leeuwarden behoort met Delft en Breda 
tot de drie steden met een koninklijke grafkelder. 

Wat doet hij daar? In Den Haag probeert Willem Frederik invloed uit te oefenen op de 
standpunten van de Friese afgevaardigden. Als stadhouder heeft hij niet rechtstreeks toegang 
tot de Staten-Generaal, het hoogste bestuurlijke college van de verenigde gewesten. Maar veel 
Friese afgevaardigden hebben hun bestuursfuncties aan Willem Frederik te danken en zijn 
dus wel gevoelig voor de standpunten van de stadhouder. 

 

  

Oranjepoortje in 
Leeuwarden 
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Bovendien zijn de Oranjes ook in Den Haag. Deze nauw 
verwante familie levert meestal de stadhouder voor de rijke 
gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Gelderland. 
In de eerste jaren na de Tachtigjarige Oorlog vervult Frederik 
Hendrik (1584-1647) die functie. En hij wil eigenlijk 
stadhouder zijn van alle Nederlanden, net als Willem van 
Oranje aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Dus ook van 
Fryslân. Voor de Friese stadhouder Willem Frederik dus 
verstandig om dicht in de buurt van zijn rivaal te blijven. 
 
Willem Frederik kan beter overweg met de volgende Oranje-
stadhouder Willem 11 (1626-1650). Als Willem II in 1650 
plotseling 24-jarige leeftijd overlijdt lijkt dit aanvankelijk een 
flinke tegenslag voor Willem Frederik te zijn. Het vroege 
overlijden van de Oranje-stadhouder blijkt echter van groot voordeel voor de Friese 
stadhouder. 
 
De pogingen van Willem Frederik om te trouwen met een dochter van zijn rivaal Frederik 
Hendrik waren namelijk tot dan toe allemaal stukgelopen op de ambities van diens vrouw 
Amalia van Solms (1602-1675). Zij had haar oog laten vallen op betere partijen voor haar 
kinderen. Zoon Willem was in 1641 getrouwd met de oudste dochter van de Engelse koning 
Karel 1 (1600-1649) en dochter Louise Henriëtte (1627-1667) trouwde in 1647 met de 
keurvorst van Brandenburg. 
 
Als Willem II overlijdt moet Amalia haar eisen echter bijstellen. Want in de Hollandse gewesten 
breekt een stadhouderloze periode aan en het voortbestaan van de Oranje-dynastie is onzeker. 
Willem Frederik is nu wel een geschikte partij voor de overgebleven dochter Albertine Agnes 
(1634-1696). In 1652 vindt het huwelijk plaats. Daarna is Willem Frederik vaker in Fryslân. 
 
Schoonmoeder Amalia van Solms wil de jonggehuwden natuurlijk bezoeken in hun residentie 
in Leeuwarden. De aankondiging van dat bezoek doet bij Willem Frederik het zweet uitbreken. 
Want het Hof in Leeuwarden is een kale bedoening. Zeker als de stadhouder vooral in Den 
Haag is. In Leeuwarden is er dan alleen een conciërge in de residentie aanwezig. Om Amalia 
in stijl te kunnen ontvangen moeten er in allerijl meubelstukken, behangleer en personeel 
naar Leeuwarden gestuurd worden. Het tot dan toe altijd eenvoudig gebleven hof in 
Leeuwarden ondergaat een metamorfose. In vergelijking met de Oranjes beschikken de Friese 
Nassau’s over betrekkelijk weinig inkomsten. Maar Willem Frederik behoort nu tot een van de 
belangrijkste families van het land. En zijn echtgenote Albertine Agnes is een vorstelijke staat 
gewend. Het dwingt Willem Frederik om ver boven zijn stand te leven en er een hofhouding 
met allure op na te houden. Als Willem Frederik zich in 1664 dodelijk verwondt bij het 
schoonmaken van zijn pistool laat hij een berg schulden na. Zijn zoon Hendrik Casimir 11 
(1657–1696) volgt hem op als stadhouder van Fryslân. 
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In 1702 overlijdt de laatste kinderloze Oranje-stadhouder 
Willem 111 (1650-1702). De staten van Holland en Zeeland 
besluiten opnieuw geen nieuwe stadhouder te benoemen. In 
Friesland, Groningen en Drenthe blijven de Friese Nassau’s 
hun ambt uitoefenen. Als in 1747 in Holland en Zeeland toch 
weer een stadhouder wordt benoemd valt de keuze op Willem 
1V (1711-1751), de achterkleinzoon van Willem Frederik. 
Hiermee is hij de stamvader van het huidige Nederlandse 
koningshuis geworden. Vandaar dat Leeuwarden nog steeds 
een Oranjepoortje heeft. 

Het Huis Nassau is het geslacht dat heerste over het 
graafschap (later hertogdom) Nassau in Duitsland.. Het 
geslacht (huis) Nassau wordt genoemd naar de burcht Nassau 
aan de Lahn, een zijtak van de Rijn, die ten noorden van het 
Taunusgebergte loopt. De Lahn stroomt de Rijn binnen iets 
ten zuiden van Koblenz. Ongeveer vijftien kilometer 
stroomopwaarts, naar het oosten toe, ligt het plaatsje Nassau. 
Op die plek werd de burcht omstreeks 1120 gebouwd door de familie Van Laurenburg. Walram 
van Laurenburg (ca. 1146-1198) was de eerste graaf van Nassau. Hendrik de Rijke (ca.1180-
ca.1250), de zoon van Walram van Laurenburg, had drie zonen:  Walram, Jan en Otto.  

De band tussen het Huis Nassau en Nederland ontstaat in 1403. Graaf Engelbrecht I van 
Nassau trouwt in dat jaar met Johanna van Polanen, vrouwe van Breda. Door hun groeiend 
familiebezit behoren de Bredase Nassaus al snel tot de hoogste edelen van ons land. Willem 
van Nassau was de oudste zoon van Graaf Willem van Nassau en Juliana van Stolberg. Hij 
werd op 24 april 1533 geboren op de Dillenburg in Nassau. Vanaf de 16e eeuw speelden 
verschillende stadhouders een belangrijke rol in Nederland. Willem van Oranje werd na zijn 
overlijden in de 16e opgevolgd door verschillende stadhouders. Daarna volgde een korte 
stadhouderloze periode. In 18e eeuw regeerden tot de inval door de Fransen nog twee 
erfopvolgers van Willem van Oranje als stadhouder. Sinds 1815 is Nederland het Koninkrijk 
der Nederlanden. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden is de staatsregeling waarin 
de grondslagen van het Koninkrijk in 1954 zijn vastgelegd. Het Koninkrijk der Nederlanden 
ontstaat in de 19e eeuw. De eerste regerend vorst is Koning Willem I (1772-1843). 

 

Zij krijgen ook steeds belangrijkere functies toebedeeld van de Bourgondische en Habsburgse 
hertogen, die grote delen van de Nederlanden als landheren besturen. Zo bekleedt Graaf 
Hendrik III van Nassau (1483-1538) hoge burgerlijke en militaire ambten. Ook is hij betrokken 
bij de opvoeding van Keizer Karel V. Hendrik III trouwt met de Bourgondische edelvrouwe 
Claudia van Chalon. Hun zoon René van Chalon erft het soevereine prinsdom Orange van zijn 
oom Philibert van Chalon. René Chalon, zoon van Hendrik III  en Claudia van Chalon, erft het 
soevereine prinsdom Orange van zijn oom Philibert van Chalon. Als René in 1544 kinderloos 
sterft, laat hij zijn bezittingen na aan zijn Duitse neef Willem van Nassau (1533-1584). Als 
Prins Willem is hij de stamvader van het Huis Oranje-Nassau.  
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Orange ligt in het zuiden van Frankrijk en is sinds 1163 een prinsdom in handen van het 
Huis van Chalon. Hier komen ook de wapenspreuk 'Je maintiendrai' en de jachthoorn 
vandaan, die nog steeds in het wapen van de Oranjes staat. Het prinsdom Orange is in  de 
18e eeuw opgegaan in Frankrijk. Wel is het sinds 1963 lid van de Unie van Oranjesteden. 
Nassau is een voormalig Duits graafschap. Later wordt het een vorstendom en tenslotte een 
hertogdom. Het Huis Nassau had twee takken: de Ottoonse en de Walramse lijn. Het Huis 
Oranje-Nassau stamt af van de Ottoonse lijn, de groothertogelijke familie van Luxemburg van 
de Walramse lijn. 

Keizer Karel V wil voorkomen dat door vererving de bezittingen van de Nassaus in Nederland 
en Duitsland in handen van één persoon,Willem van Oranje, komen. Willem van Oranje erft 
daarom wel alle bezittingen van René van Chalon, maar zijn broer, Jan de Oude, volgt hun 
vader op in het graafschap Nassau en wordt de stamvader van de Friese tak van de Nassaus. 
Prins Willem IV krijgt later door het uitsterven van verschillende takken toch weer alle 
bezittingen van de Ottoonse tak in handen. Prins Willem verliest deze in 1795 aan de Fransen. 
Zijn zoon, de latere Koning Willem I, krijgt in 1802 van Napoleon een schadeloosstelling voor 
het verlies van zijn erflanden en wordt vorst van Fulda, graaf van Corvey, Weingarten en 
Dortmundt. Als hij in 1806 aan Pruisische zijde tegen Frankrijk vecht, ontneemt de Franse 
keizer hem zijn Duitse landen. Na de val van Napoleon besluit het Congres van Wenen om alle 
Nassause landen te verenigen tot een staat waarvan het hoofd van de Walramse tak hertog 
wordt. Koning Willem I wordt schadeloos gesteld met het nieuw gevormde Groothertogdom 
Luxemburg en het Hertogdom Limburg. 

 

Karel V met hond, 1532-1533 door Titiaan 

Hendrik de Rijke bouwde het slot De Dillenburg. Ook in Dietz stond een burcht of huis van 
de Nassaus, evenals later in Siegen, Hadamar, Idstein, Weilburg, Ottweiler, Saarbrücken, 
Usingen en Merenberg. Elk van deze plaatsnamen vertegenwoordigden een aparte tak van het 
huis van Nassau, zoals Nassau-Dillenburg, Nassau-Beilstein, Nassau-Dietz, Nassau-Siegen, 
Nassau-Weilburg. Met twee nog reeds bestaande linies, Nassau-Dietz welke als het Huis 
Oranje-Nassau regeert over Nederland, de reden achter de verdwijning van het voegsel - Dietz 
is dat een Prinsdom hoger in aanzien stond en men drie namen waarschijnlijk te veel vond. 
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Het huis Nassau-Weilburg regeert over het Groothertogdom Luxemburg. Slot Dillenburg was 
een slot in  Dillenburg in de deelstaat Hessen in Duitsland dat in 1240 door Hendrik de Rijke, 
graaf van Nassau werd gebouwd. Het slot wordt voor het eerst genoemd in een historisch 
document uit 1254. De eerste versie van het slot was gebouwd op de huidige Schlossberg, 
maar er zijn geen afbeeldingen van omdat het een houten slot was dat verloren ging tijdens 
de Dernbacher Fehde. In 1533 werd er Willem van Oranje geboren. Maurits van Oranje werd 
er op 14 november 1567 geboren. Johan Maurits van Nassau-Siegen (genoemd: 'de 
Braziliaan') werd er op 17 juni 1604 geboren. Jan van Nassau stierf in Dillenburg op 8 oktober 
1606. Vanuit het slot organiseerde Willem van Oranje het Nederlandse verzet tegen de 
Spaanse onderdrukkers. Tegenwoordig is er van het oorspronkelijke slot bijna niets meer over. 
Het werd in 1760 tijdens de Zevenjarige oorlog door de Fransen vernietigd. De Zevenjarige 
Oorlog , ook wel de de Derde Silezische Oorlog genoemd, was een oorlog tussen Pruisen, Groot-
Brittannië en Hannover,  ook wel de geallieerden, enerzijds, en Russische Rijk, Oostenrijk, 
Zweden, Saksen en Frankrijk anderzijds. Het betrof de eerste keer dat er een oorlog op 
wereldschaal werd uitgevochten. De Zevenjarige oorlog, die duurde van 15 mei 1756-1763, 
kan gezien worden als het vervolg van de Oostenrijkse Successieoorlog. De Oostenrijkse 
Successieoorlog werd tussen 1740 en 1748 uitgevochten om de Oostenrijkse troon. Toen 
Maria Theresia van Oostenrijk haar vader Karel V1 opvolgde in 1740 in overeenstemming met 
de Pragmatieke Sanctie, werd zij als vrouw als zwak ervaren, en andere vorsten, de latere 
keizer Karel V11, Philips V van Spanje en August 11 van Polen, meenden recht te hebben op 
de troon. 
 

De oorlog werd voor een deel uitgevochten in de Lage Landen, waarvan het zuidelijke deel in 
Oostenrijkse handen was. In 1747 werden Bergen op Zoom en Maastricht belegerd en 
ingenomen. Oostenrijk werd gesteund door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Nederlanden, de traditionele vijanden van Frankrijk. Sardinië en Saksen waren de 
belangrijkste tijdelijke bondgenoten van Oostenrijk. Intussen begon Frankrijk een 
veroveringsoorlog in de Oostenrijkse Nederlanden, waarbij de Fransen succesvol streden tegen 
de aanwezige Nederlandse, Britse en Oostenrijkse troepen. De Pragmatieke Sanctie van 1438 
(Pragmatieke Sanctie van Bourges) door Karel V11 van Frankrijk plaatste de Gallicaanse Kerk 
bijna helemaal onder het gezag van de koning.  

De Pragmatieke Sanctie van 4 november 1549 werd uitgevaardigd door Karel V en bepaalde 
dat de Zeventien Provinciën*, die de Nederlanden uitmaakten, steeds als één geheel overgeërfd 
zouden worden. Zij vormen samen een ‘Kreis’ (kring, onderafdeling) binnen het Duitse Rijk, 
de Bourgondische  Kreis.  Dit stond in de Pragmatieke Sanctie: 

Wij, Karel, bij de gratie Gods Rooms Keizer (...) laten weten aan allen die nu zijn en hierna 
wezen zullen, dat wij geoordeeld hebben dat het van groot belang is voor onze voornoemde 

landen (...) dat zij in de toekomst altijd onder een zelfde vorst zouden blijven die ze in één geheel 
zou houden, wetend dat hun deling ten gevolge van successies en erfenissen hun ondergang 

en ruïne zou betekenen. Afgescheurd en van elkaar gescheiden zouden zij ten prooi kunnen 
vallen aan buurstaten (...). Dit zal echter kunnen vermeden worden indien onze landen altijd in 

het bezit blijven van één vorst die ze als één geheel bestuurt.  

Gegeven in onze stad Brussel in de maand november van het jaar Onzes Heeren 1549. De  
Pragmatieke Sanctie van 1713 werd uitgebreid door Karel V1. tegen het testament van zijn 
oudere broer Jozef 1 in, bepaalde Karel VI dat zijn dochters Maria Theresia en Maria Anna 
voorrang kregen in de opvolging, ten nadele van de dochters van Jozef I.  

 De Zeventien Provinciën is een term voor het geheel van vorstendommen dat in de loop van 
de veertiende tot zestiende eeuw in handen kwam van de Bourgondische hertogen als de 
landen van herwaarts over. Het was het kerngebied van de Bourgondiërs na het verlies van 
de erflanden in 1477 onder Karel de Stoute, in casu het hertogdom Bourgondië zelf. Onder 
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Karel V van het Heilige Roomse Rijk werd het merendeel van de vorstendommen verenigd in 
een personele unie, dat wil zeggen dat hij telkens hertog, graaf, of heer was in de provincie. 

1. Graafschap Artesië  

2. Graafschap Vlaanderen  

3. Kasselrijen Rijsel, Dowaai en Orchies (soms Rijsels-Vlaanderen genoemd)  

4. Doornik en het Doornikse  

5. Heerlijkheid Mechelen  

 6. Graafschap Namen  

 7. Graafschap Henegouwen  

 8. Graafschap Zeeland  

 9. Graafschap Holland  

10. Hertogdom Brabant en Markgraafschap Antwerpen  

11. Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaas  

12. Hertogdom Luxemburg  

13. Heerlijkheid Utrecht (sinds 1528)  
 
14. Heerlijkheid Friesland  

15. Hertogdom Gelre en Graafschap Zutphen (sinds 1543)  

16. Heerlijkheid Groningen (sinds 1536) 

17. Heerlijkheid Overijssel (incl. Drenthe, Lingen, Wedde en Westwoldingerland) (sinds  

     1528, Drenthe sinds 1536)  

De hierboven gevolgde opsomming heeft geen vaststaand karakter. Zeventien was op een 
gegeven moment het aantal statenvertegenwoordigers bij de Staten Generaal in Brussel en 
men is dat getal blijven noemen. Maar de vertegenwoordigingen konden wel eens wisselen 
omdat een bepaalde Heerlijkheid soms afhing van een andere. Zo hoorde Zutphen bij Gelre 
en Limburg bij Brabant. Anderzijds hadden het markizaat Antwerpen, Doornik of Rijsels-
Vlaanderen soms een eigen delegatie. 

Het graafschap Holland was sinds de negende eeuw vast in handen van dezelfde grafelijke 
familie, het Huis Holland, en werd in deze tijd bijna zonder uitzondering van vader op zoon 
opgevolgd. Met de moord op graaf Floris V van Holland kwam hieraan een einde. Weliswaar 
kon zijn zoon Jan 1 van Holland nog een paar jaar als graaf regeren, maar toen deze in 1299 
op vijftienjarige leeftijd stierf, kwam het graafschap Holland, samen met het graafschap 
Zeeland, met Jan 11 van Holland, een zoon van een neef van Floris V, toe aan het Huis 
Avesnes, dat toen reeds over het graafschap Henegouwen heerste. 

Deze graafschappen die verenigd waren in een  personele unie, fungeerden in de Europese 
huwelijkspolitiek van de Middeleeuwen als een begeerde bruidsschat. De zoon van graaf Jan 
II van Holland, Willem 11 van Holland werd ook wel ‘de schoonvader van Europa’ genoemd. 
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Een van zijn dochters, Margaretha van Holland en Henegouwen, trouwde met hertog Lodewijk 
van Beieren, keizer van het Heilig Roomse Rijk. Een andere dochter, Filippa van Holland en 
Henegouwen, huwde koning Eduard 11 van Engeland. 

Toen Willem III zijn enige volwassen zoon, Willem 1V van Holland in 1345 in de Slag bij Warns 
zonder erfgenamen stierf, benoemde keizer Lodewijk zijn vrouw als erfgenaam van zijn 
deelgebieden. Zo kwam het Hollandse graafschap voor een paar generaties aan de Beierse 
hertogen uit het huis Wittelsbach. De tweede zoon van Margaretha, Albrecht van Beieren, 
arrangeerde een dubbel huwelijk, tussen een van zijn zonen en dochter enerzijds, en een 
dochter en zoon van hertog Filips de Stoute van Bourgondië anderzijds: Albrechts dochter 
Margaretha van Beieren-Straubing trouwde met Hertog Jan van Bourgondië, zijn zoon Willem 
V1 van Holland met hertogin Margaretha van Bourgondië. In  1428 moest de dochter van 
Willem VI, Jacoba van Beieren, met de Zoen van Delft afstand doen van haar bezit en kwam 
het Hollandse graafschap in handen van de hertog van Bourgondië. 

De Zoen van Delft maakte op 3 juli 1428 een voorlopig einde aan de Hoekse en Kabeljauwse 
Twisten. De Zoen van Delft (zoen betekent hier verzoening) was een vredesverdrag tussen 
Jacoba van Beieren, gesteund door de Hoeken, en hertog Filips van Bourgondië met zijn 
Kabeljauwse aanhang. In de vredesovereenkomst werd bepaald dat Jacoba van Beieren zich 
gravin van Holland mocht noemen, maar dat Filips van Bourgondië de overhand kreeg in 
Holland, Zeeland en Henegouwen. Ook werd Filips benoemd tot erfgenaam van Jacoba van 
Beieren en werd bepaald dat Jacoba niet in het huwelijk mocht treden zonder toestemming 
van Philips, wat feitelijk neerkwam op een verbod om te trouwen. Jacoba van Beieren huwde 
overigens enkele jaren later toch. Verder werden de wederzijdse scheldnamen Houck en 
Cabeljau voortaan verboden. Ook werd de Raad van Holland, later steeds vaker Hof van 
Holland genoemd, in het leven geroepen. Deze Raad van Holland behandelde zware misdrijven 
en bestond uit negen raadsheren, waarvan de voorzitter stadhouder werd genoemd. 

Een zekere groepering van de gewesten in de Lage Landen had aldus plaatsgevonden onder 
de Bourgondische hertogen. Vanaf 1384 verwierf de Franse prins uit het Huis Valois, Filips 
de Stoute (1342-1404), die tevens hertog van Bourgondië was, het beheer van het graafschap 
Vlaanderen na de dood van zijn schoonvader. Filips was namelijk in 1369 te Gent op 
luisterrijke wijze in het huwelijk getreden met Margaretha van Male, enige dochter en 
erfgename van de Vlaamse graaf Lodewijk van Male. 

Vooral zijn kleinzoon Filips de Goede (1396-1467) wist, na de moord op zijn vader Jan zonder 
Vrees (1419), nog een aantal gewesten te verenigen, meestal op vreedzame manier door middel 
van huwelijk, erfenis of afkoop: 

- Graafschap Namen 1421) door aankoop van Jan 1V van Brabant  
- Hertogdom Brabant-Hertogdom Limburg (1430) door een besluit van de Staten 

van Brabant  
- Graafschap Henegouwen, Graafschap Holland en Graafschap Zeeland (1433) 

na afstand door Jacoba van Beieren door de Zoen van Delft. 
- Friesland (1432) voor zover verbonden aan het Graafschap Holland (West-

Friesland)  
- Hertogdom Luxemburg (1443) na de dood van zijn kinderloze nicht Elisabeth 

van Görlitz.  
 

Hij verzekerde zich bovendien van de controle over de prinsbisdommen van Luik, aartsbisdom 
Utrecht en Kamerijk. Daarom gaf Justus Lipsius hem later het epitheton: Conditor Belgii. Het 
eigenlijke graafschap Henegouwen vindt zijn institutionele grondslag in de vereniging van drie 
grafelijke entiteiten: 
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- Het allodiale graafschap Bergen (België) (ten zuiden van de rivier de Hene), een 
stamgraafschap van de Reiniers, in 998 door Reinier 1V van Bergen verworven.  

- Het zuidelijke graafschap uit de Brabantgouw (het deel van Henegouwen ten 
noorden van de Hene), een hertogelijk leen dat omstreeks 1024 werd verworven 
door graaf Reinier V van Bergen, mede dankzij zijn huwelijk met Mathildis, een 
dochter van Herman van Ename, gouwgraaf van Brabant (broer van de 
toenmalige hertog van Neder-Lotharingen).  
 

Het markgraafschap Valenciennes, een rijksleen dat ca. 1045 ontnomen werd aan Boudewijn 
V van Vlaanderen wegens diens rebellie tegen de Duitse keizer Hendrik 111. Vermoedelijk 
werd dit aansluitend aan Reinier van Hasnon, vader van Richilde van Henegouwen, in leen 
gegeven. Na diens dood (ca.1049) maakte Richilde alleszins erfelijke aanspraak op het 
graafschap. In haar naam werd het rijksleen aan haar echtgenoot Herman van Bergen 
toegewezen. Deze vereniging was slechts een personele unie. Elke provincie bleef een 
autonoom deelgebied met eigen instellingen. De vorst regeerde de provincie met de hulp van 
de zogeheten Staten-Provinciaal. In deze instelling waren er drie standen, adel, geestelijkheid 
en steden, vertegenwoordigd. Aanvankelijk werden zij slechts in financiële zaken (innen van 
belastingen) door de vorst geraadpleegd. De vorst kon evenwel ook in andere domeinen hun 
mening vragen. 

Ter herinnering aan Willem van Oranje werd in 1873 de Willemstoren (Wilhelmsturm) 
gebouwd. In deze toren bevindt zich heden het Oranje-Nassau museum. Dillenburg maakt 
deel uit van de toeristische Nederlands-Duitse 'Oranje-route' die 2.400 kilometer lang is en 
vele plekken aandoet in Nederland en in negen Duitse deelstaten. 

Het Hollandse Huis is de aanduiding van de grafelijke dynastie van Holland en Zeeland. Deze 
dynastie is voortgekomen uit lokale heren van wat later het graafschap Holland zou worden. 
Het Hollandse huis eindigde met de dood van Jan 1 van Holland in 1299. Het Hollandse huis 
heeft één Roomskoning voortgebracht: Willem 11. Volgens de overlevering zou er een aantal 
zijtakken zijn van deze dynastie van kinderen, die niet geboren waren binnen het huwelijk. 
Zij behoorden daarom dan ook niet de hoofdtak van de familie. Enkele voorbeelden van deze 
families die genoemd worden zijn de  Van Egmonds en de Van Wassenaars en de Jellema's. 
Genoemd worden als zijtak van de grafelijke familie kan natuurlijk ook een manier zijn je 
reputatie te vergroten. Buitenechtelijke kinderen werden in die tijd nog niet zo afgekeurd als 
later. Hoewel ze niet rechtstreeks konden opvolgen konden ze wel gebruikt worden om 
familiebelangen veilig te stellen. Associatie met machtige families is dus erg handig. Het 
Hollandse huis werd opgevolgd door de Henegouwse heren van het Huis van Avesnes. 

Een zijtak van het Hollandse huis was eigenaar van het graafschap Bentheim. Het bezit kwam 
in de familie door het huwelijk van de erfdochter Sophia van Rheineck met graaf Dirk V1 van 
Holland. Hun oudste zoon Floris 111 van Holland kreeg het graafschap Holland, de jongere 
zoon Otto het graafschap Bentheim. Deze tak stierf eind veertiende eeuw uit, waarna 
Bentheim in vrouwelijke lijn vererfde. 

Hendrik's zoon Jan werd bisschop van Utrecht. Zijn andere twee zonen, Walram en Otto, 
verdeelden het graafschap in 1255. Hiermee ontstonden de zogenoemde ‘Ottoonse linie’ en 
‘Walramse linie’ van het huis Nassau. Het huidige Nederlandse Koninklijk Huis stamt af van 
de Ottoonse linie van het huis van Nassau. Na de dood van de kinderloze stadhouder Willem 
11 in 1702 ging via nakomelingen van een broer van Willem van Oranje, Jan de Oude, het 
stadhouderschap, en latere koningschap over op het huis van Oranje Nassau. De Ottoonse 
lijn stierf in mannelijke lijn uit in 1890, toen de Nederlandse koning Willem 111 overleed. Na 
hem werd Wilhelmina koningin. Volgens oude afspraken uit 1783, in dat jaar sloten de 
hoofden van de beide linies een overeenkomst, een ‘Huisverdrag’ waarin bepaald werd dat de 
takken elkaar zouden opvolgen wanneer één van de twee families uit zou sterven, ging het 
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Lexemburgse groothertogdom toen over op de Walramse linie in de persoon van Adolf, de 
voormalige heerser van het Hertogdom Nassau. Maar deze linie stierf in de mannelijke lijn uit 
in 1912, met de dood van groothertog Willem 1V, die wel zes dochters kreeg, maar geen zonen. 
Zijn dochter Maria Adelheid werd toen groothertogin. Na de Eerste Wereldoorlog werd zij 
opgevolgd door haar jongere zuster Charlotte van Luxemburg die later trouwde met Felix van 
Bourbon-Parma. De nazaten van Charlotte besloten toch de naam Nassau en de titel Hertog 
van Nassau te blijven voeren. 

 

 

Filips de Goede krijgt het Remissorium Philippi, een register van het archief van de Hollandse 
graven, waarmee hij goed inzicht kreeg in de talloze privileges die in Holland en Zeeland van 
kracht waren. De opsteller, Pieter van Renesse van Beoostenzweene is ook afgebeeld. Hij zit 
knielend voor Filips. 

In 1606 wordt Nassau-Dillenburg verdeeld onder de vijf zonen van Jan VI, waarbij Ernst 
Casimir (1563-1632) het graafschap Dietz erft. Hij is dus de stichter van het huis Nassau-
Diez, in Nederland Nassau-Dietz genoemd. Het graafschap maakte deel uit van de Nederrijns-
Westfaalse kreis. In 1652 wordt de graaf van Nassau-Dietz tot rijksvorst verheven. 
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Als de tak Nassau-Hadamar in 1711 uitsterft, komt dit vorstendom aan de overgebleven drie 
takken: Nassau-Siegen, Nassau-Dillenburg en Nassau-Dietz. Graaf Christiaan van Nassau-
Dillenburg treedt op als regent in Hadamar. Met de dood van graaf Christiaan in 1739 is ook 
de tak Nassau-Dillenburg uitgestorven. In 1620 was Nassau-Beilstein al met Nassau-
Dillenburg verenigd. Als dan met Willem Hyacinthus in 1743 ook Nassau-Siegen is 
uitgestorven kan de vorst van Nassau-Dietz alle landen van de Ottonische linie herenigen. 
 

 

Portret van de vier broers van Willem van Oranje: de graven van Nassau Jan V1 (1536-1606), 
zittend, Hendrik (1550-74), Adolf (1540-68) en Lodewijk (1538-74), ca. 1630, Wybrand de 

Geest. 

De achterkleinzoon van Ernst Casimir, Johan Willem Friso Van Nassau-Dietz, wordt in 1702 
erfgenaam van zijn kinderloos overleden verre neef Koning-Stadhouder Willem 111 waarmee 
de bezittingen van de takken Nassau-Dietz en Oranje-Nassau gedeeltelijk bij elkaar komen. 
Johan Willem Friso wordt hiermee ook Prins van Oranje. De titel van Nassau-Dietz wordt 
daarna in Duitsland vervangen door: Fürst von Nassau-Oranien. In Nederland wordt dat Prins 
van Oranje-Nassau. De keizerlijke administratie blijft echter de titel Nassau-Dietz of Nassau-
Dillenburg gebruiken. Een ander deel van de Oranje-erfenis (graafschap Moers, graafschap 
Lingen) gaat naar de koning van Pruisen, die voortaan ook de titel prins van Oranje voert. 

Bij de Rijnbondacte van 12 juli 1806 wordt het graafschap Dietz met onderhorigheden onder 
de soevereiniteit van de hertog van Nassau-Usingen en de graaf van Nassau-Weilburg gesteld: 
de mediatisering. In 1808 wordt de prins van Oranje alle rechten ontzegd. Na de nederlaag 
van Napoleon wordt het oude gezag in 1813 hersteld. Op 31 mei 1815 sluit de prins van 
Oranje een verdrag met Pruisen, waarbij hij al zijn Duitse bezittingen aan Pruisen afstaat. 
Nog dezelfde dag staat Pruisen het voormalige vorstendom Diez af aan het hertogdom Nassau. 

Het vorstendom Dietz bestaat uit de ambten Diez, Dauborn en Marienberg (tot 1782 deel van 
de heerlijkheid Beilstein). Nassau-Dillenburg is een tak van het Huis Nassau. Nassau-
Dillenburg ontstond in 1303, toen de zonen van Otto 1 van Nassau (die Nassau sinds Otto's 
dood in 1289 gezamenlijk hadden bestuurd) het gebied opdeelden in drie delen: Nassau-
Siegen, Nassau Hadamar en Nassau-Dillenburg. Nassau-Dillenburg ging in 1328 op in de tak 
Nassau-Siegen, maar zij noemen zich dan Nassau-Dillenburg. Vervolgens wordt Nassau-
Dillenburg in 1341 opgedeeld in Nassau-Dillenburg en Nassau-Beilstein (Heerlijkheid). Na het 
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uitsterven van de tak Nassau-Beilstein in 1561 werden alle gebieden van de Ottonische linie 
op de rechter Rijnoever herenigd onder de broer van Willem van Oranje, graaf Jan van Nassau-
Dillenburg. 

Na de dood van graaf Jan in 1606 werden de gebieden verdeeld onder zijn vijf zoons: 

- Nassau-Dillenburg onder Willem Lodewijk (uitgestorven in 1620)  
- Nassau-Siegen onder Jan (uitgestorven in 1743)  
- Nassau-Beilstein onder Georg (na 1620 te Dillenburg, uitgestorven in 1739)  
- Nassau-Dietz onder Ernst Casimr (na 1702 Oranje-Nassau, uitgestorven in 

1890/1962) 
- Nassau-Hadamar onder Johan Lodewijk (uitgestorven in 1711)  

 
Na 1743 zijn alle gebieden weer herenigd. De vorsten gebruiken dan de naam Oranje-Nassau 
om zich te onderscheiden van de Walramse linie. De keizerlijke administratie gebruikt 
Nassau-Dillenburg als naam, bijvoorbeeld in de Reichsdeputationshauptschluss van 1803. 

Als Willem Lodewijk in 1620 overlijdt, gaat zijn graafschap over naar zijn jongere broer George 
van Nassau-Beilstein, de die zich vervolgens Nassau-Dillenburg noemt. Het graafschap 
behoorde tot de Nederrijns-Westfaalse Kreis. Op 25-11-1652 wordt de graaf tot rijksvorst 
verheven. Ten gevolge van huwelijk van Adolf, een jongere zoon van vorst Lodewijk Hendrik 
met Elizabeth Charlotte Melander, regeert er ook een lid van de dynastie in het rijksgraafschap 
Holzappel. 

In 1739 sterft Nassau-Dillenburg uit met Christiaan, waarna het graafschap in 1743 aan de 
tak Nassau-Dietz valt. Daarna wordt het bestuurd als een ambt binnen het herenigde 
vorstendom. De Rijnbondacte van 12-7-1806 stelt het graafschap Dillenburg (uitgezonderd de 
ambten Wehrheim en Burbach) onder de soevereiniteit van het groothertogdom Berg. De 
ambten Wehrheim en Burbach worden onder de soevereiniteit gesteld van de hertog van 
Nassau-Usingen en de vorst van Nassau-Weilburg: de mediatisering. In 1808 verliest de prins 
van Oranje ook de laatste rechten wegen zijn verzet tegen Napoleon. Na de nederlagen van 
Napoleon kan de prins van Oranje het land in 1813 weer in bezit nemen. In het verdrag van 
31-5-1815 staat hij echter al zijn Duitse bezittingen af aan het koninkrijk Pruisen. Pruisen 
staat vervolgens dezelfde dag nog het vorstendom Dillenburg (zonder het ambt Burbach) af 
aan het hertogdom Nassau. Het vorstendom Dillenburg bestond uit de ambten Dillenburg, 
Haiger, Herborn, Ebersbach, Tringenstein, Burbach en Driedorf. Het ambt Wehrheim was een 
gemeenschappelijk bezit met het keurvorstdendom Trier. 

Regenten 
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1606-1620 Willem Lodewijk 13-3-1560 
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1620-1623 Georg 1-9-1562 
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1623-1662 Lodewijk Hendrik 9-5-1594 
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1676-1701 Hendrik 28-8-1641 
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1701-1724 Willem 28-8-1670 
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1724-1739 Christiaan 11-8-1688 
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Willem 1V Carel Hendrik van Oranje Nassau  
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Slot Dillenburg 

Het belangrijkste historische monument van de stad is Slot Dillenburg, of wat daarvan 
over is. Het is het voorvaderlijke kasteel van het Huis van Nassau, en staat op een 
292 meter hoge berg. Juliana van Stolberg heeft daar gewoond, Willem van Oranje, 
zijn broer Jan V1 van Nassau-Dillenburg en vele anderen zijn daar geboren. Tijdens 
de Zevenjarige Oorlog komen de Fransen in Dillenburg. In 1760 beschieten zij het slot 
vanaf de andere kant van de Dill. Het slot brandt af, en de resten worden gesloopt. In 
1872 financiert prinses Marianne, dochter van koning Willem 1, de bouw van de 
Wilhelmturm, waarin nu het Oranje- en stadsmuseum is gevestigd. Dillenburg is 
kerks en behoudend, en draagt het calvinistische stempel van Jan van Nassau-
Dillenburg. De rooms-katholieke godsdienst wordt uit het kasteel geweerd. Pas in de 
tijd van stadhouder Willem V mogen enkele rooms-katholieken en luthersen uit 
Dillenburg in een overgebleven ruimte van het slot, de oranjerie, diensten houden en 
keert de rooms-katholieke godsdienst daar terug. Onderaan de berg van Slot 
Dillenburg ligt de Johanniskerk uit 1491. Deze is met steun van de Duitse keizer en 
koningin Wilhelmina gerestaureerd. Jan van Nassau, zijn beide ouders en enkele 
nazaten zijn hier begraven. Op de zolder van deze kerk sticht Jan van Nassau een 
latijnse school, die daar 200 jaar bestaan heeft, en de voorloper is van het huidige 
gymnasium, de Wilhelm-von-Oranien-Schule. De kerk heeft een 500-jaar oude klok. 
Willem van Oranje is bij de ingebruikneming aanwezig geweest. Ook heeft hij zijn zoon 
Maurits daar laten dopen. Slot Dillenburg was het slot in Dillenburg dat in 124 door 
Hendrik ‘de Rijke’Graaf van Nassau werd gebouwd. Het slot wordt voor het eerst 
genoemd in een historisch document uit 1254. De eerste (houten) versie van het slot 
was gebouwd op de huidige Schlossberg, maar er zijn geen afbeeldingen van omdat 
het verloren ging in 1325/27 tijdens de Dernbacher Fehde. 
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• Willem de Rijke en zijn vrouw Juliana van Stolberg  
• In 1533 werd Willem van Oranje-Nassau in het slot geboren. 
• Maurits van Oranje werd er op 14 november 1567 geboren. 
• Johan Maurits van Nassau-Siegen (genoemd: 'de Braziliaan') 

werd er op 17 juni 1604  geboren. 
• Jan van Nassau stierf in Dillenburg op 8 oktober 1606. 

Vanuit het slot organiseerde Willem van Oranje het Nederlandse verzet 
tegen de Spaanse onderdrukkers. Tegenwoordig is er van het 
oorspronkelijke slot bijna niets meer over, aangezien het in 1760 
tijdens de Zevenjarige oorlog door de Fransen werd vernietigd. 

 

Wilhelmsturm 

Ter herinnering aan Willem van Oranje werd in 1873 de Willemstoren 
(Wilhelmsturm) gebouwd. In deze toren bevindt zich tegenwoordig het 
Oranje-Nassaumuseum. De Dillenburg maakt deel uit van de 
toeristische Nederlands-Duitse 'Oranje-route' die 2.400 kilometer 
lang is en vele plekken aandoet in Nederland en negen Duitse 
deelstaten. 

 

 

 

 

  

Willem Frederik graaf van Nassau-Dietz (1613ñ1664) stadhouder van Friesland, 
Gronigen en Drenthe. Het ambt van stadhouder dateert van de vijftiendede eeuw. Een 
stadhouder was de plaatsvervanger van de vorst, eerst van het Bourgondische huis, 
later van het Habsburgse huis. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog zweert de Republiek 
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der Zeven Verenigde Nederlanden het gezag van de Spaanse koning Philips II af. Elk 
der gewesten kreeg een Statencollege en de lopende zaken werden behartigd door 
Gedeputeerde Staten. Elk gewest zond weer een afvaardiging naar de overkoepelende 
Staten Generaal. Daarmee was de stadhouder feitelijk overbodig. Maar omdat de 
gewesten wilden beschikken over een man van aanzien en gezag, die zou kunnen 
optreden als bemiddelaar tussen verschillende facties, bleef het stadhouderschap 
toch bestaan. Maar nu waren het de staten die de stadhouder van zijn taken 
voorzagen. Ook bleef de stadhouder als kapitein-generaal aan het hoofd van het 
gewestelijk leger staan. Overigens was de macht per gewest verschillend. Zo had de 
stadhouder in Friesland meer gezag dan in Groningen. De macht en invloed van de 
stadhouder was gebaseerd op het patronagesysteem of het systeem van cliÎntelisme. 
De stadhouder vergaf bestuurlijke functies en door iemand te begunstigen verwachtte 
hij loyaliteit van de begunstigde. Willem Frederik was stadhouder van Friesland sinds 
1640, van Groningen en Drenthe vanaf 1650. Hij werd stadhouder nadat zijn ÈÈn 
jaar oudere broer Hendrik Casimir in 1640 sneuvelde. Hun vader, Ernst Casimir 
(1573 ñ 1632) was de zoon van de Friese stadhouder Willem Lodewijk, bijgenaamd ⁄s 
Heit. Willem Lodewijk was nauw verbonden met het huis van Oranje. Hij was gehuwd 
met Anna Oranje-Nassau en de adviseur van zijn zeven jaar jongere neef, prins 
Maurits. Maurits was de zoon van Willem de Zwijger, prins van Oranje. Het huis van 
Oranje was machtiger en rijker dan dat van de Nassaus. Bovendien bezat Maurits vijf 
gewesten waaronder de aanzienlijkste, te weten Holland en Gelre. Ten slotte voerde 
Maurits in Den Haag een hofhouding van een zekere allure; het Leeuwarder hof was 
veel bescheidener. Toen Willem Lodewijk in 1620 kinderloos stierf stelden Groningen 
en Drenthe Maurits als stadhouder aan. Alleen Friesland koos voor Willem-Lodewijks 
jongere broer Ernst Casimir. Zo werd Maurits de meest centrale persoonlijkheid 
binnen de Republiek. Maurits streefde ernaar het stadhouderschap van de noordelijke 
Nederlanden binnen de familie te houden. Mocht zijn jongere broer Frederik Hendrik 
geen mannelijke nazaten krijgen, dan moest de Friese tak het stadhouderschap over 
alle Nederlandse gewesten erven. Frederik Hendrik liet echter in zijn testament 
opnemen dat indien zijn zoon kinderloos stierf, een van zijn dochters en niet de Friese 
Nassaus erfgename zou worden. Achter deze wijziging zat vooral Frederik Hendriks 
vrouw Amalia van Solms. Die deed er alles aan om het huis van Oranje aanzien te 
geven, door haar kinderen uit te huwelijken bij aanzienlijke families. Dit maakte de 
relatie tussen het huis van Oranje-Nassau in Den Haag en dat van de Friese Nassau-
Dietz er niet inniger op. Deze was dan ook lang zo goed niet als eertijds die tussen 
Maurits en Willem Lodewijk. Vertrouwelingen van de veel machtiger Oranjes waren 
actief binnen de Staten Generaal om dit overkoepelende orgaan te laten kiezen voor 
ÈÈn stadhouder over alle provincies. Hierdoor zou de Republiek meer eenheid en 
hechtheid krijgen. Friesland stelde na de dood van Hendrik Casimir echter Willem 
Frederik als stadhouder aan uit vrees voor al te veel macht van Frederik Hendrik. De 
Friese stadhouder kon nu rekenen op een uiterst kille ontvangst en behandeling ten 
paleize van de Oranjes in Den Haag. Door een meer diplomatieke en volgzame 
opstelling tegenover Frederik Hendrik en zijn zoon Willem II klaarde de lucht enigszins 
op tussen de Nassaus en de Oranjes. Ondertussen deed Willem Frederik steeds meer 
bestuurservaring op en ontwikkelde daarmee aanzien. Toen Willem II in 1650 overleed 
stelden Groningen en Drenthe hem als stadhouder aan. Het huis van Oranje was 
hierdoor aanzienlijk verzwakt. Pas een week na de dood van Willem II werd zijn zoon 
Willem III Hendrik geboren. Het gevaar voor uitsterven van het huis Oranje was niet 
denkbeeldig. Het was onder deze dreiging dat Amalia van Solms toestemming gaf voor 
het huwelijk van haar dochter Albertine Agnes met Willem Frederik. Dat zou de 
Oranjedynastie binnen de Republiek kunnen verstevigen. Natuurlijk had ze haar 
dochter veel liever uitgehuwd aan een bruidegom van vorstelijker allure dan de graaf 
van Nassau-Dietz. Van een echte hofcultuur kon in Leeuwarden niet worden 
gesproken, daarvoor waren de financiÎle middelen van de Friese Nassaus te gering. 
Onder de eerste Friese stadhouders was er zelfs nauwelijks sprake geweest van een 
hof. Tijdens de Opstand waren zij het grootste deel van de tijd op veldtocht. Ook 
Willem Frederik was aanvankelijk meer niet dan wel aanwezig. Pas toen de 
vredesonderhandelingen met de Spanjaarden echt op gang kwamen en veldtochten 
achterwege bleven, kon hij meer aandacht aan zijn hof besteden. In de eerste plaats 
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werd het hof uitgebreid met een tuin. Hiervoor werd Willem Frederik een stuk grond 
achter de stallen op de stadswal ter beschikking gesteld. Dit werd de Prinsentuin. 
Maar echt een centrum van cultuur en vermaak is het hof nooit geworden. Behalve 
het ontbreken van financiÎle middelen daartoe, was Willem Frederik in de eerste 
plaats militair en politicus. Bovendien was hij zeer godsdienstig, het liefst ging hij vier 
keer per week ter kerke, op woensdag en vrijdag en des zondags tweemaal. Regelmatig 
sprak hij met predikanten die hij ontving in zijn tuin of in zijn kamer en soms te eten 
uitnodigde. Gezien de geringe financiÎle middelen van de Friese stadhouder moest 
voor de financiering van het huwelijksfeest in Kleef en de logeerpartij van de Oranjes 
in Leeuwarden worden aangeklopt bij de provincie. Niet alle notabelen waren hier 
gelukkig mee, getuige de kritiek van Pieter van Harinxma. En nadat Amalia met haar 
gevolg na drie weken weer naar Den Haag afreisde en het ëgedaan was met de kermisí, 
stelde hofmeester Vegelin knarsetandend vast dat de schulden door ëalle dese 
wijtlopige onnoodige ceremoniení niet weinig waren toegenomen. 

De hofcultuur is ontstaan uit het streven van de vorsten, om door middel van kunst 
hun macht en aanzien uit te drukken. Door de pracht en praal aan het hof moest het 
volk worden geïmponeerd. In Friesland is Willem Frederik de eerste stadhouder 
geweest die serieus aandacht heeft geschonken aan de verfraaiing van zijn hof. Zeker 
met de komst van hare hoogheid Amalia en haar gevolg moet het hof een smaakvolle 
indruk op de hoge gasten maken. Het hof moet getuigen van een zekere kunstzinnige 
allure. Daarvoor dient de kamer van Albertine behangen te worden met goudleer en 
moeten er nieuwe tapijten komen. Er moet een juwelier in de arm genomen worden 
die een gouden lampetkan voor haar slaapkamer kan maken. En natuurlijk moeten 
er statieportretten van de prinses worden geschilderd.
Nota bene! Wanneer stad en gewest in gebreke blijven, zal de stadhouder zich 
genoodzaakt voelen een andere residentie te kiezen. Daarmee verliest Friesland een 
man van gezag en aanzien, die zijn invloed kan aanwenden ten gunste van stad en 
gewest. U bent dus gewaarschuwd.  

In hoeverre is het Leeuwarder hof een centrum van cultuur? Wat wordt er zoal gedaan 
op het gebied van muziek, dans en toneel? Waar haalt men zo gauw mooie meubelen 
vandaan? Wie moet de portretten schilderen? Hoe moet de ontvangst gefinancierd 
worden?  
Hoeveel macht en aanzien heeft Willem Frederik feitelijk?  

Alles speelt zich af rond de slag bij Ane. Al in 1024 schenkt keizer Hendrik II het 
graafschap Drenthe aan bisschop Adelbold van Utrecht. Hierdoor valt Drenthe 
voortaan onder het gezag van de bisschop van Utrecht. Deze benoemt vanaf dat 
moment de kasteelheer in Coevorden. Via seend (= kerkelijke rechtspraak) oefent de 
bisschop macht uit in de zes seendkerken (Emmen, Anloo, Beilen, Diever, Vries, 
Rolde)  De slag bij Ane was een belangrijke veldslag - hij wordt wel "de 
guldensporenslag van Drenthe" genoemd ñ en vond plaats in 1227. Rudolf van 
Coevorden vocht samen met de Gelkingen tegen een leger van bisschop Otto II van 
der Lippe van Utrecht. Rudolf won en Otto II kwam bij deze veldslag om het leven. Hij 
werd vervangen door bisschop Willebrand, die later alsnog afrekende met Rudolf en 
hem in 1228 tot overgave dwong. In 1229 werd Emmen platgebrand. Rudolf was in 
1227 als blijk van bereidwilligheid begonnen met de bouw van een klooster, dat in 
Ane "Maria Stellis" genoemd werd. 
Later (1259) werd het cisterciÎnzer klooster vanwege de moerassige omgeving 
verplaatst naar Assen. Het kreeg een nieuwe naam: Maria in Campis. 

Rudolf:  

• Hij is geboren in 1195 en stierf in 1229. 
• Hij was burggraaf (= drost) van Coevorden. 
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• Hij woonde op het kasteel van Coevorden; resten hiervan zijn nog te vinden. 
Dit kasteel en deze stad waren strategisch belangrijk; zij boden controle op 
de toegang tot Groningen en Drenthe vanuit het zuiden. 

• Zijn tegenstander was Egbert van Groenenberg, de officiÎle vertegenwoordiger 
van Otto II van der Lippe. 

• Medestanders van Rudolf waren de Gelkingen uit Groningen; zij waren 
bondgenoten van de Hertog van Gelre. Om economische redenen streefden 
zij ernaar zich te bevrijden van de autoriteit van de bisschop van Utrecht en 
zich te onderwerpen aan de Hertog van Gelre. 

• in 1227 was er een cisterciÎnzer klooster in Ane, bij Coevorden, Dit klooster 
werd in 1260 verplaatst naar Assen. De nieuwe naam was "Maria in 
Campis". 

• Rudolf geeft zich over in 1228. 
• 1229: Emmen platgebrand.  

 

Stadhouderlijk hof, Leeuwarden 

Stadhouderlijk hof, nu hotel Fletcher, Leeuwarden 
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In het stadhouderlijk hof, het paleis midden in de Friese hoofdstad, dat tegenwoordig 
dienst doet als hotel, zetelden in de zeventiende en achttiende eeuw de Friese 
stadhouders. Ze zijn de directe voorouders van koning Willem Alexander. Maar in de 
zeventiende en achttiende eeuw was er geen sprake van dat ze soevereine rechten 
hadden. Hun  positie was destijds merkwaardig dubbel. Formeel waren de Nassaus 
als soeverein ambtenaar in dienst van de Friese soeverein: de Staten. Ze 
functioneerden als legerleiders en hadden enkele politieke en bestuurlijke rechten.
daarnaast waren ze zelf als graaf soeverein in hun stamgebied in het Duitse Nassau. 

 

Us Heit, Leeuwarden 

Us Heit is een standbeeld van de beeldhouwers Bart van Hove en Willem Molkenboer
in de Nederlandse stad Leeuwarden. 

Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620) was een van de stadhouders van 
Friesland. Hij werd door de Friezen Us Heit (Onze Vader) genoemd. Hij werd begraven 
in de Grafkelder van de Friesche Nassau's in de Grote of Jacobijnerkerk in 
Leeuwarden. Willem Lodewijk overleed kinderloos, de koninklijke familie stamt af van 
zijn jongere broer Ernst Casimir. 

Al in 1891 schreef de Leeuwarder Courant over plannen van het Friesch Genootschap
standbeeld op te richten ter ere van Us Heit: "Eene erezuil te stichten in de harten van 
de nakomelingschap is voor dit oogenblik het meest begeerde, Willem Lodewijk 
verdient die om zijn edel en door godsvrucht geheiligd karakter." Het verlangen naar 
een beeld kwam mede voort uit een "behoefte om het onrecht in vroegere dagen 
gepleegd zoo mogelijk uit te wisschen". De Leeuwarder bevolking had namelijk bij de 
onrusten in 1795 de graftombes van Willem Lodewijk en zijn vrouw met geweld 
vernield. 

Door een samenwerking van de Vereeniging tot Bevordering van 
Vreemdelingenverkeer en het Friesch Genootschap werden in 1904 concrete stappen 
gezet voor het maken van een beeld. Het zou een samenwerkingsproject worden van 
Willem Molkenboer, directeur was van de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs, 
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en Bart van Hove, professor aan de Rijksakademie van beeldende kunsten. Koningin 
Wilhelmina gaf in september 1905 toestemming voor de vervaardiging van het beeld 
en een maand later konden de kunstenaars hun maquette tonen in het Fries 
Museum. Molkenboer was verantwoordelijk voor de sokkel van Noors graniet, waarop 
onder andere de naam en functie van de stadhouder werden geplaatst. Ten Hove 
maakte een bronzen beeld van de stadhouder ten voeten uit, gekleed in een harnas, 
met in zijn rechterhand een heersersstaf en zijn linkerhand liggend op het kruisgevest 
van zijn zwaard. De helm van Willem Lodewijk werd op een Bijbel aan zijn voeten 
geplaatst. Aangenomen wordt dat een portret door Michiel Jansz. van Miereveld de 
inspiratie leverde voor het monument.  

Op maandag 17 september 1906 trokken koningin Wilhelmina, prins Hendrik en 
koningin-moeder Emma, met hun gevolg, per trein naar Leeuwarden. Vanaf het 
station gingen zij met rijtuigen naar het Hofplein, waar zij eerst een lunch kregen 
aangeboden in het Stadhouderlijk Hof, bij commissaris van de koningin Baron van 
Harinxma thoe Slooten. Om half drie werd het monument door de koningin onthuld. 
Na de onthulling maakte de koninklijke familie een rijtoer door de stad, waarna het 
Fries Museum, het Bonifatiusgesticht, het Diaconessenhuis en het St. Antony 
Gasthuis werden bezocht. Om zeven uur 's avonds vertrok het gezelschap per trein 
weer naar Den Haag. 

En in het Duitse Rijk hadden ze veel aanzien. De keizer verhief de Friese Nassaus in 
1654 zelfs in de Rijksvorstenstand. Er heerste in Leeuwarden in deze periode een 
bescheiden hofcultuur. Friese edellieden waren hovelingen in Leeuwarden en hun 
jongens konden er dienen als pages. Maar het Leeuwarder hof had niet de grandeur 
van de residenties van Europese vorstenhuizen of die van de Oranjes in Den Haag. 
Sterker nog, zoals de edellieden en andere bestuurders hoveling waren in de Friese 
hoofdstad, zo moest de Friese stadhouder vaak opdraven aan het hof in Den Haag bij 
hun veel hoger in rang staande verwanten uit het Oranjegeslacht. De merkwaardige 
positie van de Friese stadhouders is niet los te zien van de staatsinrichting van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden. Dit was een verbond van zeven zelfstandige 
staten die zich hadden aaneengesloten om samen oorlog te kunnen voeren tegen hun 
voormalig landsheer, Philips 11 van Habsburg, koning van Spanje en heer der 
Nederlanden. Deze regeerde de Nederlanden door middel van stadhouders, die als 
adellijke bestuurders in naam van de landsheer beslissingen konden nemen. Zij 
speelden ook een belangrijke rol in het begin van de Opstand tegen de Spaanse 
koning. Prins Willem van Oranje, graaf van Nassau (1533-1584) was onder meer 
stadhouder van Holland toen hij besloot in opstand te komen tegen zijn landsheer. 
Hij schakelde ook zijn broers in bij het verzet. Na de breuk met de Spaanse koning 
trokken de besturen van de gewesten de soevereiniteit naar zich toe. Ze besloten de 
functie van stadhouder voort te zetten, hoewel er geen sprake meer was van een 
landsheer om te vertegenwoordigen. Willems zoons Maurits (1567-1625) en Frederik 
Hendrik (1584-1647) zetten als stadhouders in dienst van de Staten het gevecht voort, 
geholpen door hun neef en zwager Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620), die in 
Friesland de bijnaam Us Heit kreeg.  

Willem Lodewijk streed vooral in het noorden van het land. Hij was stadhouder van 
Fryslân, Groningen en Drenthe. Maurits en later Frederik Hendrik waren stadhouder 
van de overige gewesten. Hoewel de functie van stadhouder formeel nogal bescheiden 
was, kon hij in tijden van oorlog als legerleider veel macht naar zich toetrekken. Door 
de verschillende benoemingsrechten kon hij bovendien aanhangers in de besturen 
krijgen van steden en grietenijen. Daaruit kwamen weer de leden van de Staten voort. 
Het bestuur van de gewesten, ook in Fryslân, kwam gaandeweg de zeventiende eeuw 
steeds meer in handen van een beperkt aantal regentenfamilies (adellijke heren of 
leden van koopmansfamilies) die de lucratieve baantjes onder elkaar verdeelden. Dat 
ging gepaard met veel gekonkel en politiek gedoe. Er waren allerlei facties en personen 
die elkaar bestreden. Een factie was een belangengroep van edelen en onedelen, die 
elkaars steun trachtten te verwerven bij het verdelen van de ambten en inkomsten. 
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Veel mensen zagen in de stadhouders de leiders die hieraan een einde konden maken 
en het land daadkrachtig zouden kunnen besturen. Fryslân (en zo nu en dan ook 
Groningen) zag in het hebben van een ‘eigen’ stadhouder veel voordelen. Deze zou 
kunnen helpen om de grote macht van het rijke en machtige Holland in te dammen. 
Bovendien zou een eigen stadhouder in het noorden van de Republiek kunnen 
voorkomen dat de macht van de Oranjes met hulp van het gewone volk al te 
monarchale trekjes zou krijgen en dat zij stadhouder van alle gewesten zouden 
worden. 

Hoewel ze geen vorsten waren, hadden de Oranjes veel aanzien in Europa. Zo konden 
ze trouwen met leden van diverse vorstenhuizen uit Engeland en Duitsland. Hun 
prestige hadden de Oranjes vooral te danken aan hun prinselijke afkomst en hun 
reputatie als veldheren. De Nederlanden waren in de zeventiende eeuw, dankzij de 
grote rijkdom van vooral Holland, in staat grote huurlegers op de been te brengen en 
een indrukwekkende vloot te onderhouden. De Republiek werd toentertijd beschouwd 
als een grootmacht. Dit prestige straalde af op de Oranjes, die in staat waren een echt 
hofleven te voeren. Een hof was doorgaans een politiek centrum waar de elite zich 
verzamelde om bestuurs- en andere zaken te bespreken. Daardoor  fungeerde het ook 
als een sociaal centrum, waar men gezamenlijk de maaltijd gebruikte, feest vierde of 
zich op andere wijze vermaakte. Een hof kon ook dienen als centrum van beschaving, 
vooral als het door de komst van kunstenaars en geleerden tot cultureel centrum 
werd. Van al deze elementen was in de zeventiende eeuw sprake aan het hof van de 
Oranjes. 

 Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden is een voormalige verblijfplaats van de 
koninklijke familie en was in haar bezit tot 1971. Het oorspronkelijke huis 
(Rolkemahuis) werd in 1564 gebouwd voor Boudewijn van Loo, rentmeester-generaal 
van Filips II van Spanje. In 1587 werd het de woning van de stadhouder Willem 
Lodewijk van Nassau-Dillenburg en zijn vrouw en nicht Anna van Nassau. Vervolgens 
erven de nieuwe stadhouders het Hof, en zo komt Willem Frederik van Nassau-Dietz
er te wonen en laat een tuin aanleggen, de nog steeds bestaande Prinsentuin. Later 
bewoonden zijn zoon en kleinzoon het gebouw, Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz
en Johan Willem Friso van Nassau-Dietz. 

In het jaar 1603 werd het naburige Dekamahuis aan het complex toegevoegd. In 
1661 werd het 'met excessieve kosten' verbeterd en verfraaid en in het jaar 1687 
kreeg de stadhouder 10.000 gulden per jaar voor het onderhoud. In het midden van 
de zeventiende eeuw telde het gebouw 37 vertrekken, die blijkbaar rijk versierd 
waren, want al in 1633 werd melding gemaakt van de aanwezigheid van maar liefst 
288 prachtig mooie schilderijen. 

In 1709 werd het huis verbouwd naar plannen van Daniël Marot. Voor de komst van 
de Britse prinses Anna van Hannover, dochter van koning George II, die in 1734 
trouwde met stadhouder Willem Carel Hendrik Friso, prins van Oranje en Nassau, 
werd het hof wederom verbouwd en uitgebreid. In 1747 vertrok de stadhouder uit 
Leeuwarden, omdat hij tot stadhouder - Willem IV - van alle gewesten werd benoemd. 
Het gebouw bleef - als tijdelijke verblijfplaats - in het bezit van de familie. 

In 1881 werd het gebouw opnieuw ingrijpend veranderd. Het pand is na die tijd 
geruime tijd de ambtswoning van de Friese Commissaris van de Koning respectievelijk 
Koningin geweest. De laatste bewoner was de commissaris van de Koningin Harry 
Linthorst Homan. In 1971 kwam het gebouw in handen van de gemeente Leeuwarden. 
Sinds 1996 is in het pand een hotel gevestigd. het interieur bevat delen uit de 18e-
en de 19e eeuw. 

Het hof van de Friese Nassaus in Leeuwarden stelde voor het stadhouderschap van 
Willem Frederik niet veel voor. Zijn voorgangers Willem Lodewijk, Ernst Casimir en 
Hendrik Casimir 1 hadden geen tijd om een hof te ontwikkelen. Zij  waren de meeste 
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tijd te velde om oorlog te voeren. Nadat in 1648 de Vrede van Munster was getekend, 
kreeg het Leeuwarder hof meer gelegenheid uit te groeien. We weten relatief veel van 
het hofleven in Den Haag en Leeuwarden. De Friese stadhouder Willem Frederik 
(1613-1664) heeft aantekeningen bijgehouden waarin hij al zijn ervaringen als 
hoveling in Den Haag en hofhouder in Leeuwarden heeft beschreven. 

Willem Frederik (Arnhem, 7 augustus 1613 – Leeuwarden, 31 oktober 1664), graaf 
van Nassau-Dietz (1640 - 1654), vorst van Nassau-Dietz (1654 - 1664), stadhouder
van Friesland (1640 - 1664), stadhouder van Groningen en Drenthe (1650 - 1664), 
landcommandeur van de Duitse Orde (1641 - 1664), was de zoon van Ernst Casimir 
van Nassau-Dietz en Sophia Hedwig van Brunswijk-Wolfenbüttel. Willem Frederik is 
een stamvader van het huidige koninklijk huis in Nederland. 

Willem Frederik studeerde in Leiden en Groningen en nam daarna dienst in het leger 
van Frederik Hendrik van Oranje. In 1640 nam hij deel aan de strijd om Hulst, waarbij 
zijn oudere broer Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz sneuvelde. Vervolgens ontstond 
een conflict met Frederik Hendrik van Oranje over de vraag wie Hendrik Casimir zou 
opvolgen als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. 

Als opperbevelhebber van het leger weigerde Frederik Hendrik dan ook om Willem 
Frederik tot veldmaarschalk te benoemen. Willem Frederik deed er alles aan om 
Frederik Hendriks vertrouwen te winnen. Uiteindelijk werd hij stadhouder van 
Friesland en Frederik Hendrik van Groningen en Drenthe. Tegen die tijd was de 
Tachtigjarige Oorlog bijna ten einde. 

In 1650, na het overlijden van Frederik Hendrik en zijn zoon en opvolger Willem II, 
werd Willem Frederik alsnog stadhouder van Groningen en Drenthe. Zijn benoeming 
tot veldmaarschalk van de Republiek werd enkele malen door Johan de Witt en 
Cornelis de Graeff tegengehouden. In 1662 werd hij door de Staten van Friesland aan 
het hoofd van een klein expeditieleger gesteld dat de orde in de stad Groningen moest 
herstellen. In die stad waren problemen ontstaan rond Johan Schulenborgh. 

Tijdens een jachtpartij wilde Willem Frederik een schot lossen met zijn zadelpistool, 
dat weigerde af te gaan. Bij het schoonmaken van het pistool kreeg hij een schot door 
zijn kin en kaak (24 oktober). Al zijn tanden zaten los en hij kon niet meer slikken. 
Een week later stierf hij. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de Grafkelder van 
de Friesche Nassaus in Leeuwarden. Het pistool waarmee hij zich doodde, bevindt 
zich in het Rijksmuseum Amsterdam. 

Hij werd na zijn dood in 1664 opgevolgd door zijn zoon Hendrik Casimir II; de weduwe 
Albertine Agnes werd 'regentes' voor haar zoon. 

Willem Frederik is ook bekend geworden vanwege zijn dagboeken die later 
teruggevonden zijn. Hierin schreef hij openhartig over emotionele onderwerpen als 
ziekte, lust, drankzucht, berouw en schuld. Tijdens ziektes en onpasselijkheden hield 
hij zorgvuldig zijn stoelgang en braakpartijen bij. 

Na zo'n tien jaar vleien, gepaste aandacht geven, zich bemind maken bij Frederik 
Hendrik en diens echtgenote, de overbedillerige Amalia van Solms, moest Willem 
Frederik toezien hoe hun oudste dochter, Louise Henriëtte, werd uitgehuwelijkt aan 
de Grote Keurvorst van Brandenburg. 

Willem Frederik trouwde echter in 1652 met de vijfde dochter van Frederik Hendrik, 
zijn achternicht Albertine Agnes van Oranje-Nassau (1634-1696). Uit dit huwelijk 
werden de volgende kinderen geboren: 

Naam Geboorte Overlijden Opmerkingen 
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Amalia  1655 1695 Gehuwd met Johan Willem van Saksen-Eisenach 

Hendrik Casimir 1657 1696 De vorst van Nassau-Dietz. 

De voorletters van Willem Frederik en zijn echtgenote Albertine Agnes zijn in de 
Prinsentuin in Groningen te zien in de vorm van geknipte heggetjes. 

Het hofleven nam in Leeuwarden niet een hoge vlucht. Er kwam wel eens een Franeker 
professor of een kunstenaar, maar een bruisend cultureel centrum werd het niet. Ook 
als sociaal centrum had het hof een zeer beperkte functie. Willem Frederik nodigde 
als stadhouder wel edelen, regenten of officieren uit om te komen eten of te kaarten. 
Maar het was beslist niet zo dat hij dagelijks gasten aan tafel had. Er werd zelden 
gemusiceerd, gedanst of toneel gespeeld. Het was vooral een politiek hof en als we 
spreken over de hofcultuur in Leeuwarden, dan hebben we het vooral over een 
politieke cultuur, een bedrijf waarin de stadhouder fungeerde als spin in het web. Er 
werd in Leeuwarden wel stevig gedronken en gekaart, maar de bedragen die op het 
spel stonden waren in vergelijking met de vorstelijke hoven te verwaarlozen. Soms 
verspeelde Willem Frederik vijftig of zestig gulden, terwijl hij aan het Haagse hof soms 
honderden of duizenden guldens kwijt was. Willem Frederik was maar een aantal 
maanden per jaar te vinden in Leeuwarden, aan het begin van het jaar in de winter, 
wanneer de Staten bij elkaar kwamen. De meeste tijd bracht hij als hoveling door aan 
het hof van de Oranjes in Den Haag. Hij was daar uit de gunst geraakt toen hij in 
1640 zijn broer opvolgde als stadhouder van Fryslân, tegen de wens van zowel de 
Oranjes als de Staten-Generaal, die wilden dat de functie in handen zou komen van 
Frederik Hendrik. Dat zou beter zijn voor de eenheid van het bestuur van de 
Republiek, zo werd gezegd.  
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Gedenkplaat in de Prinsentuin, Leeuwarden 

Fryslân wilde echter om eerder genoemde redenen niet van de Nassaus als 
stadhouders af.  Veel jaren van zijn leven heeft Willem Frederik moeten gebruiken om 
aan het Haagse hof weer in het gevlij te komen bij de Oranjes. Zijn eerste stap daartoe 
was te verklaren dat het Friese stadhouderschap zou overgaan op de Oranjes als hij 
kinderloos zou sterven. Dit was niet zomaar een loze belofte, want Willem Frederik 
was niet getrouwd. Er bestond daarom een kans dat hij geen nakomelingen zou 
verwekken. Zijn niet geringe ambitie was om te huwen met een van de dochters van 
Frederik Hendrik en het bereiken van een hoge legerfunctie. Prins Frederik Hendrik 
en zijn echtgenote Amalia van Solms vonden Willem Frederik eigenlijk te min. Ze 
wilden om politieke en financiële redenen hun kinderen uithuwelijken aan hoger adel: 
de vorstenhuizen van Engeland en het Duitse Rijk. Willem Frederiks dagelijkse taak 
aan het Haagse hof was daarom zoveel mogelijk bij de prins en zijn echtgenote in de 
gunst te komen. Daarbij was het essentieel om strategische informatie te kunnen 
krijgen en door te kunnen sluizen. Niet zelden gebeurde dat via hofdames, met wie 
Willem Frederik intensieve en vriendschappelijke contacten onderhield. De hofdames 
fungeerden als informatiemakelaars. Zij briefden hun kennis vaak weer door aan het 
prinselijk echtpaar. Met de informatie die Willem Frederik kreeg, kon hij zijn voordeel 
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doen. Zo kon hij er bijvoorbeeld achter komen hoe over hem gedacht werd en ingrijpen 
als er roddels over hem de ronde deden die zijn goede naam aantastten. 

Willem Frederik voelde zichzelf miskend in Den Haagen hij vond  dat hij aan het lijntje 
werd gehouden door de Oranjes. Toch wist hij door een uiterst diplomatieke opstelling 
en door meestal zijn werkelijke gedachten voor zich te houden, zijn doel te bereiken. 
Die  zelfbeheersing vergde nogal wat van hem. Het adellijke waardepatroon waarin hij 
was opgevoed te hebben ‘genetwerkt‘ slaagde hij erin van Amalia van Solms de hand 
te krijgen van haar dochter, prinses Albertine Agnes. De door hem geambieerde 
hoogste post in het leger van de Republiek kon hij niet bereiken. Doordat Willem 
Frederik het hofleven als hoveling door en door kende, was hij op zijn beurt een 
ervaren hofhouder. Als hij ’s winters naar Leeuwarden ging en zich weer ging 
verdiepen in de politieke situatie in Fryslân, had hij een scherp oog voor de strategieën 
van zijn tegenspelers. Dat waren vooral de adellijke bestuurders en stedelijke- en 
plattelandsregenten. Hun belang was hun macht zo groot mogelijk te laten worden 
ten koste van de stadhouder, maar ze waren onderling zo hopeloos verdeeld dat 
Willem Frederik ze aan het hof gemakkelijk tegen elkaar kon uitspelen. Een van zijn 
tegenstanders was edelman Tjalling van Eysinga. Die liet geregeld weten dat ‘de edelen 
ende de eigenerfden ’t landt mosten regeren en geen stadthauder’.  Willem Frederiks 
taak bestond er vaak in ‘jalousie te maken’ tussen de Friese edellieden. Daarnaast 
wist hij mensen aan zich te binden door het geven van geld, het bezorgen van een 
baan of het geven van veel aandacht, waardoor de eer van de betrokken persoon werd 
verhoogd. Willem Frederik wist zo de gecompliceerde Friese politiek 
bewonderenswaardig in de hand te houden. Daar had hij geen uitgebreid hofleven 
voor nodig. 
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De blikken dominee 
 

 

1853. In een van de vele etagewoningen in de Amsterdamse binnenstad wordt op 8 december 
een jongetje geboren. In de Reguliersdwarsstraat – een verbindingsstraat tussen het 
Koningsplein en het Rembrandplein – parallel aan het Singel en de Herengracht. Zijn ouders 
noemen hem Johan. Johan Barger. Een naam om te onthouden. 

Moeder Johanna Alida te Boekhorst is een jonge Amsterdamse van zesentwintig jaar. Zonder 
beroep. Lid van de hervormde kerk. Over haar afkomst is weinig bekend. Over haar verdere 
leven evenmin, behalve dat ze jong zal sterven. Op 17 februari, tien maanden voor de geboorte 
van Johan, is ze getrouwd met Petrus Barger. Hij is een jaar ouder en gaat ook naar de 
hervormde kerk. Hij komt uit een Amsterdams gezin van vijftien kinderen, waarvan hij de 
jongste is. Petrus Barger is timmerman. Een achtenswaardig beroep in de negentiende eeuw. 
Een ambachtsman, een zelfstandige, vaak opgeleid door een baas. Hij tekent eigen plannen 
en maakt vooraf bestekken, inclusief een raming van de kosten. Vergelijkbaar met een 
aannemer. Een keurige burger. Op en top middenklasser. 
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Petrus Barger doet op 10 december in het stadhuis aangifte van de geboorte van zijn eerste 
kind bij de burgerlijke stand. Hij heeft twee getuigen meegenomen. Een oom en een neef. Ook 
ambachtslieden. Beiden zijn kaarsenmakers. 

Johan Barger wordt om twee uur ‘s middags geboren. Dan huilt hij voor het eerst. Luidkeels. 
In de armen van zijn moeder. Op een kleine, anonieme bovenverdieping in Amsterdam. 
Onopvallend, alledaags. Toch is het een historische gebeurtenis. Niemand die het weet. Toch 
is het een feit. Met een dodelijke consequentie. 

Petrus Barger doet in 1855 in Amsterdam voor de tweede keer aangifte van de geboorte van 
een kind. Ditmaal een meisje: Hendrika Johanna. De kleine Johan is nog geen twee jaar. De 
timmerman is trots. En dankbaar. Beide kinderen worden gedoopt. Het jonge gezin gaat, zoals 
het de middenklasse betaamt, trouw naar de hervormde kerk. 

Op 18 april 1860 is het feest in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een nieuwe predikant doet 
zijn intrede, J.J.L. ten Kate, en wat voor een. Een beroemdheid. Geadoreerd. Meer dan een 
dominee. Een bekende Nederlander. Jan Jacob Lodewijk ten Kate is in 1819 geboren in Den 
Haag. Op z’n vierentwintigste rondt hij zijn studie theologie in Utrecht af. Hij zal een orthodoxe 
predikant worden. Rechtzinnig. De ster van de dominee rijst snel. Binnen de kortste keren 
kent iedereen hem binnen de hervormde kerk. Tot en met de generale synode. Als predikant 
trekt hij steevast volle kerken. Ook mensen die zelden naar een eredienst komen horen hem 
graag. Hij is een geweldige spreker. Een fenomeen op de kansel. Gezegend met een zilveren 
stem. Maar er is meer. Ten Kate is ook een getalenteerd schrijver, vertaler, dichter. Van alle 
markten thuis. Ten Kate is hot. Het verbaast dan ook niemand dat hij in 1860 in Amsterdam 
gaat wonen. Zijn vierde en laatste standplaats. De Nieuwe Kerk lijkt voor hem gebouwd. Het 
perfecte theater. De kansel lijkt voor hem ontworpen. Het ideale podium voor de verkondiging 
van het evangelie. De boodschap van god. In de bevlogen woorden van J.J.L. ten Kate. Zijn 
loopbaan zal in Amsterdam een enorme vlucht nemen. Ondanks zijn heldenstatus blijft Ten 
Kate als mens met beide benen op de grond staan. Hij is vredelievend van aard. 
Vergevingsgezind. Geïnteresseerd in zijn naaste. Vriendelijk. Misschien is hij af en toe zelfs 
iets te aardig. 

Iedere zondag zit de zesjarige Johan Barger met zijn ouders en zusje op hetzelfde plekje in de 
Nieuwe Kerk. Het jochie, bleek, mager, onooglijk, kijkt met grote ogen rond. Hij ziet de weelde. 
Hij proeft de sfeer. Hij luistert naar het orgel. Hij hoort de mensen zingen. In 1860 stapt 
dominee Ten Kate zijn leven binnen. Groots. Meeslepend. Hij maakt een verpletterende indruk 
op het jongetje. De kleine Johan voelt een tinteling. Vanuit zijn hoofd. Diep van binnen. 
Duister. Ongrijpbaar. Hoe jong hij ook is, dankzij dominee Ten Kate weet hij nu al precies wat 
hij later wil zijn. Groot. Succesvol. Beroemd. Dominee.  

In 1868 is Johan Barger een tiener, bijna vijftien. Hij blijft klein van stuk. Geen mooie jongen, 
eerder lelijk. Het geheim van de Amsterdamse jongen zit verscholen in zijn hoofd. Hij is anders 
dan anderen. Hij vertoont opmerkelijk gedrag. Op school is hij allesbehalve een voorbeeldige 
leerling. Hij is opvliegend. Maakt ruzie. Lokt narigheid uit. Maar hij is ook charmant. Met 
mooie praatjes pakt hij zijn omgeving in. Vooral meisjes. Al op jonge leeftijd is hij ondanks 
zijn onaantrekkelijke uiterlijk een echte womanizer. Thuis is hij lastig. Hij speelt de baas, 
duldt geen tegenspraak. Wat hij wil dat gebeurt. Zijn ouders hebben grote moeite met hun 
zoon. Johan is alleen maar met zichzelf bezig en trekt zich niets aan van andere mensen. Hij 
ontwikkelt zich al snel tot het zwarte schaap van de familie. Vader Petrus Barger: ‘Ik heb altijd 
verdriet aan hem beleefd.’ Gelukkig heeft Johan een goed stel hersenen. Hij gaat naar het 
gymnasium. De school is gevestigd aan het Singel, nummer 453, vlakbij de 
Reguliersdwarsstraat waar de familie Barger nog altijd woont. Hij leert makkelijk, zonder al 
te veel inspanning. Een bijzondere gave. Met een hoger doel. De tiener is vastbesloten om later 
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te gaan studeren. Theologie. Op de universiteit. Hij weet van jongs af aan precies wat hij wil 
worden. Predikant in de hervormde kerk. Voorganger. Net als dominee Ten Kate, zijn grote 
idool. Hij adoreert hem. De fascinatie neemt nog verder toe als Ten Kate ook nog doorbreekt 
als dichter. Voor zijn poëtische epos ‘De Schepping’ uit 1866 krijgt hij de meeste erkenning. 
Het is een bijna twee uur durend gedicht. De dominee wordt door het hele land gevraagd om 
het voor te komen dragen. Het leidt tot een heuse tournee die hem, naast Amsterdam, ook 
naar Rotterdam, Den Haag en Utrecht voert. De jonge gymnasiast kent veel coupletten uit zijn 
hoofd. 

Johan droomt van eenzelfde carrière. Nog grotere roem. Nationale faam. De tiener weet dat hij 
er talent voor heeft. Misschien is hij in aanleg nog wel beter, denkt hij. Als hij Ten Kate ’s 
zondags op de kansel ziet staan ziet hij zichzelf. In gedachten. Dan voelt hij de tintelingen. 
Een ongrijpbare spanning. Adrenaline. Onrust. Van het moeten wachten. Van weten wat er 
komen gaat. Dominee Johan Barger. 

Johan Barger weet dominee Ten Kate voor zich te winnen. Hij volgt geestdriftig de 
catechisatielessen van de toppredikant. Fanatiek. Hij slaat nooit een week over. Hij zorgt dat 
hij de juiste vragen stelt en de enige goede antwoorden geeft. Rechtzinnig. Als een toekomstig 
dienaar gods. Slim. Ten Kate ziet wel wat in de opvallend kleine, uiterlijk wat vreemde tiener 
die aan zijn lippen hangt. Ogenschijnlijk onderdanig. Leergierig. Intelligent, gedreven. Een 
gemakkelijke prater. De perfecte leerling. Een toekomstig predikant. Johan Barger weet wat 
hij wil en wat hij moet doen om zijn doelen te bereiken. Hij weet precies wat er door zijn grote 
voorbeeld van hem wordt verwacht. En daar handelt hij naar. Berekenend. Sluw. Zo jong als 
hij is. Tijdens een emotionele eredienst in de Nieuwe Kerk doet hij belijdenis van zijn geloof. 
In de kerk zitten zijn ouders en zijn zusje. Ze zijn trots. Maar ook bezorgd. Want Johan is in 
zijn schooltijd in ras tempo van hen vervreemd. Ze hebben het gevoel dat hij alleen nog maar 
thuiskomt om te eten en te drinken en om zijn vader om geld te vragen. Soms dwingend, op 
hoge poten. Soms smekend, alsof hij op sterven na dood is. Ze hebben het sterke gevoel dat 
hun zoon op hen neer blijft kijken. Liefdeloos. De belijdenisplechtigheid wordt uiteraard geleid 
door dominee Ten Kate. Door wie anders. De vader en moeder van Johan begrijpen niet hoe 
hun zoon het is gelukt om zo’n goede band met de befaamde predikant op te bouwen. De twee 
zijn zichtbaar close. Ten Kate was altijd al zijn grote idool. Maar nu is hij zijn leermeester. 
Johan heeft het voor elkaar. 

In zijn laatste jaren op het gymnasium laat hij de dominee weten dat hij niet alleen predikant 
wil worden, maar ook schrijver. Wie klein is, moet groot denken. Een extra stap in de richting 
van eeuwige roem. Ten Kate vindt het prachtig. Hij herkent in zijn pupil de nodige creativiteit 
en de juiste spirit. Hij helpt hem met liefde. Om te beginnen adviseert hij Johan om een 
dagboek bij te houden. Oefening baart kunst. Johan Barger: ‘Ik heb met de heer Ten Kate 
over het aanleggen van een dagboek gesproken.’ Het is in geleerde kringen in de mode – en 
zeker onder schrijvers – om een dagboek bij te houden. Een dynamische autobiografie. Me, 
myself and I. Geen fictie maar de waarheid. Johan Barger: ‘De heer Ten Kate zei: ‘Het is een 
goed idee, maar als gij het doet, wees dan daarin altijd waar.’ Johan luistert goed naar zijn 
leermeester, hij mag geen fouten maken.  

Johan Barger leest alles wat hem aangeboden wordt en begint zelfs te schrijven. De eerste 
gedichten, christelijk en braaf, vloeien vrij makkelijk uit zijn inktpen. Dominee Ten Kate zegt 
dat hij ze meer dan de moeite waard vindt. Johan denkt daar anders over. In 1872 haalt hij 
als achttienjarige zijn gymnasiumdiploma en gaat theologie studeren in Utrecht. Het bolwerk 
van rechtzinnigheid. De poort naar succes. Dat kan niet missen. Op 23 september legt hij met 
succes het toelatingsexamen af en treedt hij officieel toe tot de Inrichting van Hoger Onderwijs 
te Utrecht tot vorming van Evangeliedienaren voor de Nederlands Hervormde kerk.      
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Johan verhuist naar Utrecht en laat Amsterdam, inclusief dominee Ten Kate, achter zich. Hij 
laat af en toe wat van zich horen want hij zal zijn leermeester in de toekomst zeker nog nodig 
hebben. Een kruiwagen met gouden wielen. Daar moet je zuinig op zijn. Het afscheid van zijn 
ouders en zusje is weinig roerend. Een hand en een vluchtige kus. Hij weet niet dat het vaarwel 
van zijn moeder definitief zal zijn. Zij zal in zijn studententijd overlijden. 

Johan geniet van het studentenleven. Een warm bad. Studeren en discussiëren. En drank, 
veel drank, vooral jenever. Teveel jenever. Een nieuwe vriend die hij met veel plezier omarmt. 
Die zal uitgroeien tot zijn allerbeste vriend. En zijn grootste vijand. Het zal hem een zorg zijn. 
Johan geniet van de meisjes. Hij windt ze ondanks zijn onaantrekkelijke uiterlijk om de vinger. 
Hij palmt ze moeiteloos in. Hij versiert. Met succes. Zeker als de drank extra moed geeft. Johan 
geniet. Van de vrijheid. Van de toekomst die hem toelacht. Van zichzelf. En intussen kijkt hij 
verder. Zowel kerkelijk als maatschappelijk. Hij ziet meer dan ooit tevoren dat het 
predikantschap een gouden kans is om aan de middelmaat en grauwheid van de 
middenklasse te kunnen ontsnappen. Hij is het leven van zijn ouders steeds meer gaan 
verachten. De bovenklasse lonkt. Het aanzien. De onbegrensde mogelijkheden. De roem. De 
welstand. Een betere en snellere weg om er te komen is ondenkbaar. Daarvoor zal alles moeten 
wijken. Zelfverzekerd zet hij zijn stappen naar de volwassenheid. Het begin van een enerverend 
leven. Dat is wat hij wil. Dat is wat hij nodig heeft. Van nature. Dat is wat hij is. Maar er is 
meer. Johan is ook een veroorzaker van veel ellende. Vooral voor anderen. En tenslotte voor 
zichzelf. 

De eerste studiejaren van Johan Barger vliegen voorbij. Hij studeert veel. Drinkt veel. Flirt 
veel. En schrijft veel. Gebeurtenissen en gedachten in zijn dagboek. Gedichten in een speciaal 
daarvoor bestemd schrift. Maar daarin staat geen domineespoëzie. Dat schrijft hij eigenlijk 
nooit meer. Zijn fantasie is vele malen groter en breder dan de beperkte christelijke verzen. 
Die zeggen hem persoonlijk ook niet zoveel. Diep in zijn hart vindt hij ze helemaal niks. Maar 
dat hoeft niemand te weten en zeker dominee Ten Kate niet. Die zit in Amsterdam, 
gevoelsmatig erg ver weg. Johan schrijft liever over andere zaken. Dat gaat hem ook veel beter 
af, vindt hij zelf. Over wereldse onderwerpen. Die raken hem meer. Over meisjes en maagden. 
Over verleiden en verleid worden. Over twijfel en geluk. Liefdespoëzie. Waar hij persoonlijk 
ook meer aan heeft. Want hij kan ze aan potentiele geliefden laten lezen. 

In 1875 brengt Johan Barger zijn eerste dichtbundel uit. In zijn derde studiejaar. Hij is dan 
eenentwintig jaar. Ee debuut. De titel luidt: ‘Van bloesems en knoppen’. Allesbehalve 
domineespoëzie. Een van de gedichten heet ‘Liefdesverklaring’. 

Lieve maagd, gij moet weten 

daar is een die voor u gloeit 

die zich door de zachte keten 

uwer schoonheid voelt geboeid. 

Ten Kate krijgt het boek niet te lezen. Het gaat hem niets aan. Johan is de baas over zijn eigen 
leven en niemand anders. Hij koestert zijn eigen werk. Hij mag zich een dichter noemen. 
Liefdesdichter. Dat klinkt niet slecht. Dat biedt mogelijkheden. Hij is trots op zichzelf. Een 
belangrijk doel is gehaald. Ten Kate, Beets, Barger. Maar dan anders. Heel anders. Zoals alles 
anders is. Want ook de andere kant, die hij al jaren in zich heeft, blijft nadrukkelijk voelbaar. 
Diep van binnen. Sterker dan vroeger. Misschien komt het door de jenever, denk hij wel eens. 
Het is een kant aan Johan Barger die niemand ziet. Die niemand kent. Alleen hijzelf. En zijn 
dagboek. Het uit zich in donkere gedachten. Tintelingen. Agressie. Het voelt als het kwaad. 
Zijn studie lijdt er niet onder. Alle tentamens zijn voldoende. Op 14 april1876, aan het eind 
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van zijn vierde jaar, haalt hij zijn propedeuse. Het voorbereidend examen op de 
kandidaatsfase. Eenvoudigweg. Voldoende. 

Johan Barger doorloopt ook de laatste fase van zijn studie probleemloos. Op het oog. Van de 
buitenkant bekeken. Zijn cijfers zijn goed. Zijn preekbeurten zelfs uitstekend. Pakkend. 
Lyrisch. Soms zelfs zinderend. Dan stoten de toehoorders elkaar aan. Omdat je zoveel 
spanning niet verwacht uit de mond van iemand die zo klein is. Zo mager. Zo bleek. De 
hoogleraren, waaronder de in 1874 aangestelde Nicolaas Beets, zijn vol lof. Met de 
rechtzinnigheid van de aanstaande dominee zit het wel goed. 

Nu het einde van zijn Utrechtse studententijd in zicht komt duikt Johan Barger ook weer 
vaker op in Amsterdam. Zijn vader en zijn zus zien hem zelden, maar in de Nieuwe Kerk is hij 
iedere zondag te vinden. Om zich te laten zien. Om dominee Ten Kate de hand te schudden. 
En bij te praten. Over zaken die hem aangaan. Waar hij zijn vroegere leermeester binnenkort 
goed bij kan gebruiken. In Amsterdam ziet hij een vrouw die zijn aandacht trekt. En 
vasthoudt. Ze is vijf jaar ouder en heeft al een heel leven achter de rug. Maar er is een vonk. 
Die overslaat. Ze heet Christina Veregge. De eerste echte liefde in het leven van de coming 
man. Zijn aanstaande bruid. Misschien wel een beetje zijn tweede moeder. 

In 1878 studeert Johan Barger af. Op 10 april haalt hij examen A, op 7 december volgt B., de 
dag voor zijn vijfentwintigste verjaardag. Het eindcijfer van zijn kandidaatsexamen is keurig. 
Een voldoende. Niet cum laude. Dan had hij minder moeten drinken. Hij krijgt de bul en is 
gerechtigd om als kandidaat te worden beroepen in een hervormde gemeente. Overal in 
Nederland. Aan een doctoraalexamen zal hij nooit beginnen. De kansel wacht. Het 
preekgestoelte lonkt. Een glansrijke carrière ligt in het verschiet. 

Johan Barger pakt zijn studiespullen in en verlaat Utrecht. Zijn dagboek bewaart hij, 
verborgen voor iedereen, op een speciale plaats. De gymnasiast keert terug als dominee naar 
Amsterdam. Triomfantelijk en zelfverzekerd. Dominee Ten Kate is trots. Hij staat in de Nieuwe 
Kerk stil bij het succes van zijn protegé. Zijn discipel. Liefdevol. Hij belooft dat hij hem zal 
helpen bij het vinden van een eerste eigen gemeente. Met zand in de ogen. Hij kent de andere 
Johan niet. De schaduwzijde. De tintelingen. De drank.   

Johan lacht in zijn vuistje. Hij stelt tevreden vast dat alles naar wens verloopt. Volgens 
planning. Hij is klaar voor de volgende stap. Een huwelijk. Want een hervormd predikant 
behoort getrouwd te zijn. Dat is de wens van iedere kerkgemeente. Een voorwaarde vanuit de 
landelijke generale synode en de provinciale kerkbesturen. Een must. Johan weet dat. Geen 
probleem. Wat moet dat moet. Hij laat zich door niets tegenhouden op de door hem verkozen 
weg. Hij treedt in het huwelijk. In de hervormde kerk met de zegen van dominee Ten Kate en 
in het stadhuis van Amsterdam. 

Op 10 juli 1879 trouwt Johan Barger met Christina Veregge. Hij is vijfentwintig jaar, zij dertig. 
Ze is een gescheiden vrouw, heeft al een huwelijk achter de rug. Johan Barger is haar tweede 
man. Opmerkelijk voor een aanstaande domineesvrouw. Maar het kan. Het mag. De bruiloft 
is geen familiefeest. De moeder van Johan, overleden in zijn studententijd, ontbreekt. Alleen 
zijn vader en zus zijn van de partij. Christina heeft zelfs helemaal geen ouders meer. Een oom 
en twee neven van Johan zijn getuigen. Een schoenmaker, een boekhandelaar en een 
werkloze. Een vriend van Christina, onderwijzer, is de vierde man. Het is een eenvoudige 
huwelijksplechtigheid. In de middenklasse. Een afscheid. Want de bovenklasse lonkt. 
Toetreding is slechts een kwestie van tijd. Met de befaamde dominee Ten Kate achter zich. 

Johan Barger wordt officieel kandidaat gesteld door de generale synode. Zijn naam prijkt 
onder andere op de kandidatenlijst van het provinciale kerkbestuur van Zuid-Holland. Het zal 
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niet lang meer duren of er zal zich een kerkgemeente melden. Op zoek naar een nieuwe 
predikant. Goed. Getrouwd. Betaalbaar. Rechtzinnig. 

De kerk van Goudswaard zoekt een rechtzinnige predikant, die met veel gevoel kan preken. 
Na een aantal mislukkingen keert in 1880 het tij. De naam van de volgende kandidaat, die op 
de kandidatenlijst van het provinciale kerkbestuur van Zuid-Holland wordt aangeboden, is 
Johan Barger. Een nieuwkomer. Pas afgestudeerd. Maar met uitstekende getuigschriften. 
Onder andere van een van de bekendste dominees uit Nederland: J.J.L. ten Kate.  

Op 30 januari 1880 vindt in de hervormde kerk van het Zuid-Hollandse Goudswaard een 
kerkenraadsvergadering plaats. In de consistoriekamer. Er wordt genotuleerd. De ouderlingen 
en diakenen zijn opgetogen. Er is een beroep uitgebracht op Johan Barger, kandidaat bij het 
provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland. Het is eindelijk gelukt de langdurige vacature van 
predikant in de gemeente te vervullen. De pas afgestudeerde jongeman komt uit Amsterdam. 
Hij is pas zesentwintig jaar. Getrouwd. Hij heeft prima papieren en is speciaal aanbevolen 
door niemand minder dan de bekende predikant-dichter J.J.L. ten Kate. Hij heeft inmiddels 
ja gezegd. Er kan niets meer misgaan. Hij krijgt een jaarinkomen van dertienhonderd gulden. 
Er is voor de zekerheid nog honderd gulden extra aan het maximumbudget toegevoegd. Nog 
drie maanden geduld. In mei zal de bevestiging plaatsvinden. 

Ook in Amsterdam is het feest. Johan en Christina proosten. Op hun geluk. Op de toekomst. 
Op Goudswaard. Christina heeft de pastorie nog niet van binnen gezien, maar ze is er nu al 
verliefd op. Ze kan niet wachten tot het naambordje ds. J. Barger op de voordeur wordt 
gespijkerd. Ook Johan kan zijn geluk niet op. De buit is binnen. Hij staat op het punt om met 
een reuzenstap de middenklasse te verlaten en de bovenklasse te betreden. Het is hem gelukt. 

Op zondagmorgen 2 mei 1880. Iedereen zit in de hervormde kerk. De nieuwe voorganger wordt 
geïnstalleerd. Hij zal worden bevestigd door de beroemde predikant Ten Kate. In hoogsteigen 
persoon. Een kleine sensatie. De kerk puilt uit. De gemeenteleden en vele andere 
belangstellenden zitten op elkaar gepropt in de houten kerkbanken. Het geroezemoes verstomt 
als het orgel stopt met spelen en Johan Barger met zijn vrouw aan zijn zijde de kerk betreedt. 
De meesten hebben hem nog niet in levende lijve gezien. De dominee is geen imposante 
verschijning. Klein. Magertjes. Een beetje iel. Hij heeft ook een wat vreemde oogopslag. Maar 
ach, wat deert het. Het gaat om het innerlijk, niet om het uiterlijk. Het is de inhoud die telt 
en niet de verpakking. 

Dominee Ten Kate steelt tijdens de dienst de show. Hij preekt in zorgvuldig gekozen woorden, 
bijna melodieus, bijna poëtisch, bijna vaderlijk, op basis van een tekst uit het Nieuwe 
Testament: Mattheus 28:20: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’ De boodschap is duidelijk. Vertrouw op Jezus, dan ben je nooit 
alleen. Johan Barger kan met een gerust hart aan zijn goddelijke taak beginnen. In de kerk 
is het doodstil. Af en toe een kuchje, af en toe een zucht. Het was een onvergetelijke 
samenkomst, zeggen de mensen na afloop tegen elkaar. Ze voelen zich gezegend met hun 
nieuwe predikant. Hun nieuwe leidsman. In een tijd vol onrust. Maar de dag is nog niet om. 
’s Middags doet Johan Barger pas zijn officiële intrede. Opnieuw zit het kerkje stampvol. Hij 
preekt naar aanleiding van 1 Tessalonicenzen 2:4, eveneens uit het Nieuwe Testament. Een 
deemoedige tekst. 

Wij spreken alleen omdat God ons daartoe waardig heeft gekeurd en ons het evangelie heeft 

toevertrouwd, niet om mensen te behagen, maar God, die de mensen doorgrondt. 

Johan Barger heeft een preektalent. Dat is de gemeente direct duidelijk. Hij is nog geen Ten 
Kate, die voor in de kerk trots naar zijn pupil luistert, maar zou dat best eens kunnen worden. 
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Misschien nog wel beter, denken enkele aanwezigen, waaronder Johan Barger zelf. Hij 
bespeelt zijn publiek. Soms bijna magistraal. Na de dienst worden handen geschud en keert 
iedereen huiswaarts. Johan en Christina Barger nemen afscheid van dominee Ten Kate. Met 
weinig warmte. 

In de pastorie vraagt Johan zijn vrouw om een uurtje rust, een moment voor zichzelf in de 
studeerkamer die hij persoonlijk heeft ingericht. Christina  heeft de rest van het huis voor 
haar rekening genomen. Ze vindt het goed. Natuurlijk. Hij sluit de deur en pakt een fles 
jenever uit een kastje waarvan alleen hijzelf de sleutel heeft. Nu de spanning weg is moet hij 
ontspannen. Op zijn eigen wijze nagenieten. Samen met zijn vriend. Alleen met zijn gedachten, 
die donkerder dan donker kunnen zijn. Alleen met zijn onzekerheid die hem tergt en die 
niemand mag zien. Alleen met zijn boosheid die maar zelden helemaal weg is. Alleen met de 
tintelingen die niemand voelt. Hij hoopt niet dat god hem doorgrondt. 

Johan Barger pakt zijn dagboek en begint te schrijven. De geschiedenis van de Nederlands 
hervormde kerk. Van 1880 tot 1894. 

Tweeënhalf jaar zal Johan Barger predikant in Goudswaard blijven. Met zijn kleine gestalte. 
kinderen verwekt. Het is een roerige periode. De Zuid-Hollandse gemeente wordt opgeschrikt 
Met zijn brede gebaren. Met zijn grote woorden. In de rustieke pastorie worden geen door 
vreemde problemen die elkaar in ras tempo opvolgen. Ze worden in de kerkenraad besproken, 
soms open, soms besloten. Over de inhoud van de open vergaderingen is weinig bewaard 
gebleven. Daarvoor zijn ze te slecht en te slordig genotuleerd. Dat is te wijten aan de man die 
de aantekeningen maakte. Johan Barger. Himself. Over de inhoud van de besloten 
vergaderingen is helemaal niets bekend. Dat valt onder het ‘geheim van de consistoriekamer.’ 

In het eerste jaar 1880 gaat het al mis. Her kerkbestuur wankelt. Het hart wordt bijna uit de 
gemeente gerukt. In de loop van het jaar houdt een aantal leden van de kerkenraad het voor 
gezien. Er zijn op een gegeven moment zelfs minder diakenen dan wettelijk is toegestaan. In 
december wordt de nood nog hoger als een aantal aftredende leden zich voor het volgende jaar 
niet herkiesbaar stelt en er zich ook geen vervangers hebben gemeld. Dan is de leegloop 
compleet. Er ontstaat een hectische situatie. De classis Brielle grijpt in. De kerkenraad verliest 
tijdelijk een aantal bevoegdheden en dreigt zelfs onder curatele te worden geplaatst. De druk 
op Johan Barger is groot. Een krachtproef. De laatste week van het jaar is beslissend. Zelfs 
op eerste kerstdag komt de kerkenraad bijeen. Er is uiteindelijk nog één vacature die vervuld 
moet worden. Op oudejaarsdag wordt de crisis bezworen. Op het nippertje. Just in time. De 
oorzaak van het grote verloop binnen de kerkenraad is vooralsnog duister. Zoiets staat 
normaal gesproken in de notulen, maar nu niet. Het gezwel zal pas openbarsten na het vertrek 
van Barger in 1882. In 1881 stapelen de problemen zich verder op. Slopend. Verontrustend. 
In maart bespreekt de kerkenraad de financiën van het vorig jaar. Het overzicht wordt in 
eerste instantie goedgekeurd, maar tijdens een volgende vergadering ontstaan er twijfels. Er 
heerst wantrouwen in de consistoriekamer. De ouderlingen en diakenen kijken elkaar aan. Er 
klopt iets niet. Maar wat? De dominee zwijgt. Tijdens de open bijeenkomsten schrijft hij niets 
op. In mei worden de resultaten van een kerkinspectie besproken. Er is van alles mis. Er 
worden gebreken aangetroffen in de archieven, waarvoor Barger verantwoordelijk is. En de 
dominee moet het beheer over een spaarpot, bestemd voor een nieuw doopvont, overdragen 
aan de diaconie. Er is geld uit verdwenen. Het wordt opnieuw niet in de notulen vermeld. In 
oktober staat een strategisch  overleg op de agenda. Er zijn plannen voor een afscheiding van 
de classis Brielle. Dat duidt op zeer ernstige problemen. Paniek. Maar wat er aan de hand is, 
wat de onrust verklaart, staat nergens in de boeken. Dat mag niet bekend worden. In het 
derde jaar, 1882, barst de bom. Op 10 juli vindt een kerkenraadsvergadering plaats die de 
gemeenteleden zal verbijsteren. Nadat de dominee de bijeenkomst met een gebed heeft 
geopend en de weinig spannende notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd, 
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overhandigt Johan Barger een brief aan de andere kerkbestuursleden. Volkomen 
onverwachts. Zo lijkt het. Daarin staat te lezen dat hij aan het eind van de maand zijn 
bediening vrijwillig zal neerleggen. Hij neemt ontslag als predikant. Nog geen drie weken later. 
Een donderslag bij heldere hemel. Een aardschok. Of niet? In de notulen staat alleen: ‘de brief 
wordt voor kennisgeving aangenomen.’ Hoogstwaarschijnlijk is er in werkelijkheid meer 
gebeurd. Er zal een besloten bijeenkomst hebben plaatsgevonden – van enkele 
vooraanstaande kerkenraadsleden en Johan Barger – waarin deze oplossing is gekozen. 
Waarin het vrijwillige vertrek is uit onderhandeld. Waarin deze constructie is bepaald. Een 
‘geheim van de consistoriekamer’. Op grond van de reeks misstanden die zich sinds de komst 
van de dominee hebben voorgedaan. 

Wat is er achter de schermen gebeurd? Wat is er misgegaan? Wat heeft een gedwongen of 
vrijwillig ontslag onvermijdelijk gemaakt? De notulen van de open vergaderingen geven geen 
uitsluitsel. De andere bijeenkomsten hebben officieel helemaal niet plaatsgevonden. Het staat 
wel in het dagboek van Johan Barger, maar dat krijgt niemand te lezen. 

Pas in de eenentwintigste eeuw zal het mysterie worden ontsluierd. Pas dan zal de waarheid 
heel voorzichtig en zonder details worden onthuld. Het blijkt dat het ‘plotselinge’ vertrek van 
Barger – en alle tussentijdse problemen – terug te voeren zijn op één probleem. 
Drankmisbruik. Jenever. Door de spanningen geëscaleerd. Johan Barger heeft in Goudswaard 
naar de fles gegrepen. Nog meer dan eerder in Utrecht en Amsterdam. Het was niet langer te 
ontkennen toen hij dronken op vergaderingen verscheen. De limit. Het bleek een verklaring 
voor het geld die sinds 1880 uit de kerkkas waren verdwenen. Een onvergeeflijke fout. Maar 
er is meer. Het drama was nog groter. Ook in de pastorie ging het mis. Het huwelijk met 
Christina ontspoorde. Ook onder invloed. Ruzies, scheldpartijen, klappen, huiselijk geweld. 
Laag. Schandelijk. De misdragingen van Johan Barger, een dominee onwaardig, waren niet 
langer te tolereren. Hij bleek een alcoholist te zijn. Daarom moest hij weg. Dat is het geheim 
van de consistoriekamer. 

Op 30 juli 1882 neemt Johan Barger op achtentwintig jarige leeftijd afscheid van Goudswaard. 
Voor de buitenwereld wordt alles netjes afgewikkeld. Alsof er niets aan de hand is. In zijn 
laatste preek staat de tekst uit Openbaringen 3:11b centraal: 

Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

De Apocalyps. Het slot van de bijbel. Groots. Meeslepend. Typisch Johan Barger. Hij pakt nog 
één keer uit. Theatraal. Diezelfde zomer verhuist het domineesechtpaar terug naar 
Amsterdam. Met stille trom. De terugkeer naar zijn geboortestad is voor Johan Barger een 
nachtmerrie. Zijn droom is wreed verstoord. De vernedering is traumatisch. Het 
gezichtsverlies ondraaglijk. Van de hemel in de hel. Hoe zal zijn toch al zo verwrongen geest 
deze klap verwerken? 

In de zomer van 1882 hebben Johan en Christina Barger de deur van hun pastorie in 
Goudswaard achter zich dichtgetrokken. In het Zuid-Hollandse dorp herinnert niets aan de 
reden van hun vertrek. Diefstal en geweld, gedrenkt in jenever. In het lidmatenboek van de 
hervormde gemeente staat slechts: ‘met attestatie vertrokken naar Amsterdam.’ Een attestatie 
is een officieel document van de kerkenraad waarin het lidmaatschap van de gemeente wordt 
bevestigd. Tevens dient het als verklaring van goed gedrag. Een leugen, levensgevaarlijk. 

Op 19 september 1882 schrijft het domineesechtpaar zich weer in bij de burgerlijke stand in 
hun geboorteplaats Amsterdam. Ook melden ze zich weer aan bij de hervormde gemeente in 
de hoofdstad. Er is geen argwaan. De attestatie doet wonderen. Er is geen enkele reden tot 
zorg. Johan Barger liegt en bedriegt erop los, maar er is niemand die het in de gaten heeft. 
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Ook dominee Ten Kate niet. De twee spreken elkaar zelden. Johan houdt afstand. Alles gaat 
goed. Hij heeft zijn voormalig leermeester niet meer nodig als kruiwagen. 

Ook binnenskamers wordt de lucht geklaard. Johan en Christina praten veel met elkaar. Hij 
belooft haar ten stelligste dat hij haar niet meer zo slecht zal behandelen. Dat hij zich voortaan 
zal beheersen. Dat hij niet meer zoveel zal drinken. Hij geeft Christina zijn erewoord. Of ze 
hem gelooft is de vraag. Maar ze kiest eieren voor haar geld. Ze waagt de gok. Achteraf een 
verkeerde keuze.  

Johan herpakt zich razendsnel. Een nieuwe carrière gloort aan de horizon. Zijn naam staat al 
weer op de kandidatenlijsten van verschillende provinciale kerkbesturen. Er is geen reden tot 
ongerustheid. De bovenklasse beschermt haar leden. Hij beschrijft de stappen in zijn dagboek. 
Met altijd een fles jenever binnen handbereik. 

In 1883 bepaalt het lot dat de toekomst van Johan en Christina Barger in het noorden ligt, in 
de provincie Groningen. Op 15 april 1883 wordt hij aangenomen in de hervormde gemeente 
Enumatil-Lettelbert. Twintig  kilometer ten westen van Stad, vlakbij Leek. In de classis 
Westerkwartier, Enumatil en Lettelbert zijn twee aparte dorpen die kerkelijk zijn 
samengevoegd. Het is een voorlopige benoeming. Johan wordt vooralsnog aangesteld als 
hulppredikant. Met Christina betrekt hij een tijdelijke woning. Als het goed gaat wacht de 
echte pastorie. De gemeente staat bekend als bovenmatig streng, extreem vroom, uiterst 
rechtzinnig. Johan weet het en handelt ernaar. Her kerkje staat midden in Lettelbert en stamt 
uit de dertiende eeuw. Onopvallend, klein, net als de nieuwe voorganger. Johan gedraagt zich 
voorbeeldig. Niemand kent zijn verleden en dat moet vooral ook zo blijven. Ook achter de 
voordeur blijft het rustig, vooralsnog. En voor zover bekend. 

Maar na een paar maanden is er plotseling paniek in de tent. Uit onverwachte hoek komt een 
onaangenaam bericht. Op 12 september krijgt Johan via de kerkenraad een brief. Hij is 
beroepen in het Zuid-Hollandse Oudenhoorn. Men zoekt er een predikanten heeft z’n oog op 
Johan laten vallen. Dat lijkt mooi, maar dat is het niet. Want Oudenhoorn is onderdeel van 
de classis Brielle, waar ook Goudswaard onder valt. Het geheim van de consistoriekamer is er 
kennelijk niet doorgedrongen. Johan schrikt. Hij heeft er geen enkel belang bij dat er in zijn 
verleden wordt gegraven. Hij wil geen praatjes. En zeker niet in de directe omgeving van 
Goudswaard. Hij weet zijn kalmte te bewaren. Hij reageert zo onopvallend mogelijk. Na drie 
weken - op 3 oktober 1883 - bedankt hij vriendelijk. Schriftelijk, zonder al teveel uitleg. 
Oudenhoorn betreurt het besluit maar accepteert het. De brief verdwijnt in het archief van de 
classis Brielle. Er gaan geen alarmbellen rinkelen in Zuid-Holland. Johan en Christina halen 
opgelucht adem. Het gevaar is geweken. Het is een dankgebed waard. Het geluk blijft het stel 
toelachen. Nog wel! 

Het jaar 1883, waarin Johan Barger in december dertig jaar wordt, sluit hij af als 
hulppredikant. Direct na de jaarwisseling krijgt hij te horen dat de benoeming rond is. Hij 
wordt de hervormde dominee van Enumatil-Lettelbert. Johan en Christina zijn de koning te 
rijk. Ze verhuizen van hun tijdelijke onderkomen naar de pastorie. Johan richt zijn 
studeerkamer in, net als in Goudswaard. Christina doet wederom de rest. Ze laten zich uit 
Amsterdam overschrijven naar de burgerlijke stand van Leek. Vanwege de onzekerheid van 
het hulppredikantschap waren ze formeel Amsterdammers gebleven. Op 18 februari 1884 is 
de aanstelling een feit. Het verleden is begraven. En dat betekent dat Johan Barger zich niet 
zo heel erg voorbeeldig hoeft te gedragen. Dat hij weer wat vaker kan drinken. Dat hij zich 
weer een beetje kan misdragen. Arme Christina! 

Een van de trouwe leden van de hervormde kerk in Enumatil-Lettelbert is Jan Andries 
Venema, de hoofdonderwijzer van de plaatselijke lagere school. Hij is getrouwd met Doortje 
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Kooij uit Aduard. Ze zijn beiden de zestig gepasseerd. Hun huwelijk heeft vijf kinderen 
voortgebracht, waarvan er nog vier leven. De oudste, een meisje dat Eilke heette, overleed op 
vierjarige leeftijd. Toen er op 19 augustus 1864 weer een meisje werd geboren noemden ze 
haar ook Eilke. De tweede Eilke is gelukkig wel gezond. In 1884 wordt ze twintig jaar. Het is 
een lief meisje, altijd vrolijk, altijd vriendelijk, keurig opgevoed, gedienstig, geen meisje met 
een sterke eigen wil. 

Eilke krijgt les van de nieuwe dominee, Johan Barger uit Amsterdam. Hoewel hij niet groot is, 
maakt hij wel indruk. Hij is aardig en charmant. Hij kan heel mooi uit de bijbel lezen en over 
het geloof vertellen. Het meisje hangt wekelijks aan zijn lippen, een en al aandacht. Heel 
dichtbij, soms raken ze elkaar aan, heel even, per ongeluk. Maar meer dan genoeg om de vonk 
te doen over slaan. Ze is vijftien jaar jonger dan Christina die inmiddels vijfendertig is. Die 
bovendien een heel verleden met zich meedraagt. Johan verleidt Eilke, stiekem en zondig. 

De dominee zet het leven weer naar zijn hand. Sinds zijn benoeming in februari heeft een 
gevoel van onoverwinnelijkheid zich van hem meester gemaakt. Als vanouds. Wie in de weg 
staat - of riskant is – moet wijken. Christina. Als een oude schoen wordt ze uitgetrokken en 
weggegooid. In 1884 gaan ze uit elkaar. Voor de tweede keer gaat Christina terug naar 
Amsterdam. Maar nu alleen. In Enumatil-Lettelbert voelt Johan Brager het leven weer door 
zijn aderen stromen. Het lijkt wel of de jenever zoeter smaakt. Eilke fladdert om hem heen. 
Elk jaargetijde lijkt wel lente. Het meisje is niet meer bij haar geliefde dominee weg te slaan. 
Ze bidden samen. Ze vragen en krijgen de zegen van god. Johan Barger geniet van de plooien. 
Hij strijkt ze een voor een glad. Hij stelt orde op zaken in de bovenklasse. In Enumatil-
Lettelbert wordt niet over een schandaal gesproken. In 1885 wordt alles geregeld. Op 6 januari 
spreekt de rechtbank in Amsterdam formeel de scheiding uit tussen en Christina Veregge. De 
dominee is weer vrij. Er vinden een aantal gesprekken plaats tussen de dominee en enkele 
kerkenraadsleden. Er wordt niet genotuleerd. Er wordt besloten dat voor Johan Barger een 
nieuwe gemeente zal worden gezocht. In de buurt. Onder hetzelfde provinciale kerkbestuur. 
Zodat het ‘onder ons’ geregeld kan worden. Het wordt Garnwerd-Oostum, vijftien kilometer 
verderop. Er is een vacature en de overstap is binnen enkele maanden geregeld. Op 16 juli 
1885 treedt Johan Barger in Leek in het huwelijk met Eilke Venema. Twee weken later wordt 
hij al in Garnwerd-Oostum bevestigd. Een bliksemactie. Samen met zijn kersverse echtgenote, 
ruim elf jaar jonger dan hij, neemt hij bezit van zijn derde pastorie. 

In de studeerkamer zet hij weer een kastje neer, met een sleutel. Daarin bewaart hij zijn 
persoonlijke spullen, de jenever, het dagboek. Hij heeft er ook in 1885 alles in bijgehouden. 
De geheime gesprekken in de consistoriekamer van Enumatil-Lettelbert staan er in 
beschreven. Eilke Barger laat zich meeslepen. Gesteund door haar geloof, standvastig, 
oprecht. Huizenhoog kijkt ze op tegen de man van haar dromen. Nog voor haar 
eenentwintigste verjaardag is ze de vrouw van een dominee. Te mooi om waar te zijn. Een 
sprookje, maar zonder happy end. Van een lang en gelukkig leven zal geen sprake zijn. 

In november 1887 komt Johan Barger voor het eerst in beeld bij de hervormde gemeente in 
Harlingen. Zijn naam staat op een lijst van zes dominees. Diezelfde maand wordt Barger als 
eerste beroepen. Met succes. Hij heeft uitstekende getuigschriften, niet dolerend, rechtzinnig, 
van de Utrechtse school. Een begenadigd preker. Vierendertig jaar met nog een hele toekomst 
voor zich. Het vreemde uiterlijk van de predikant neemt men voor lief. Van zijn duistere 
innerlijk weet niemand. Ook niet van zijn drankgebruik. Op 22 januari 1888 wordt Johan 
Barger door zijn collega Leenmans bevestigd in een overvolle kerk. Na de kleine dorpjes in 
Zuid-Holland en Groningen volgt nu eindelijk het echte werk. Harlingen heet niet voor niets 
Klein Amsterdam. En de kerk niet voor niets Nieuwe Kerk. Hij kijkt vanaf de kansel vanuit de 
hoogte neer op zijn gemeenteleden. 
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Achter in de kerk zit Carel Mirande met zijn kinderen, waaronder Cato. Over twee maanden 
is ze jarig, dan wordt ze achttien. Het jonge meisje kijkt naar de nieuwe dominee. Hij is wel 
een beetje klein, maar hij heeft een jongensachtige uitstraling. Ook observeert ze zijn vrouw 
op de eerste rij. Bescheiden, timide. Ze ziet eruit als een aardige vrouw. Ze is duidelijk een 
stuk jonger dan de dominee. Ze schat zo rond de tweeëntwintig, drieëntwintig jaar. In ieder 
geval erg jong voor een domineesvrouw. Ze zouden vriendinnen kunnen zijn. Bij wijze van 
spreken. 

Wie de gruwelijke gebeurtenis die zes jaar later in het deftige herenhuis zal plaatsvinden goed 
wil doorgronden, moet zich de indeling en de inrichting van de monumentale woning 
nauwkeurig voor de geest kunnen halen. Vooral de benedenverdieping, het domein van Johan 
Barger. Zijn heiligdom, de poel des verderfs. Daarvoor is speciale aandacht vereist. De pastorie 
is hoog en groot. Een souterrain, een parterre, twee bovenverdiepingen, en een zolder. Het 
pand is vrij nieuw. Het is eigenlijk gebouwd om er een zeilmakerij in onder te brengen. Dat 
kun je zien aan de onderlinge afstand tussen de balken in de plafonds. Die is kleiner dan 
normaal, anders zouden ze bezwijken onder het gewicht van de loodzware, opgerolde zeilen. 
Het huis is half vrijstaand. Aan de rechterzijde is een smal straatje waar een houten 
buitentrap naar de bovenverdieping is gemaakt. Voor het naar binnen en buiten dragen van 
de zeilen. Johan en Eilke Barger hebben de zijtrap niet in gebruik. Zij gaan altijd door de 
voordeur naar binnen. 

Eilke is verlegen. Bedeesd, bijna schuw. En de stad is groot. Zeker als je uit een klein dorp 
komt. Toch vind ze al snel aansluiting bij enkele jonge vrouwen van haar eigen leeftijd, bij wie 
ze zich op haar gemak voelt. Het zijn Johanna, Aafke en Cato Mirande. Zij hebben elkaar 
ontmoet in de kerk. De jongste, Cato, neemt het voortouw. Nieuwsgierig. De meisjes vertellen 
Eilke dat hun moeder Laurine al bijna vijftien jaar dood is. Johan Barger brengt de eerste 
weken veel tijd door in zijn studeerkamer. Lezend, schrijvend, studerend. De mensen zien 
hem aanvankelijk weinig op straat. Alleen als hij op huisbezoek gaat, of andere kerkelijke 
plichten buiten de deur te vervullen heeft, is hij in de stad te vinden. De dominee wekt de 
indruk gelukkig te zijn met zijn jonge vrouw in hun prachtige pastorie. Veel bewondering oogst 
hij met preken. Het is voor de gemeenteleden iedere zondag weer een feest om naar hem te 
luisteren. Op de kansel ondergaat hij een metamorfose. Dan vergeet je dat hij klein is, dan 
groeit hij ver boven zichzelf uit. 

Cato Mirande, achttien jaar geworden, wordt kind aan huis in de pastorie. Het 
domineesechtpaar neemt haar in dienst als naaister. Cato is daar erg handig in. Dominee 
Barger geniet van haar aanwezigheid. Hij vindt echter dat ze soms wat ongemanierd is. Soms 
is ze ook te brutaal naar zijn zin. Daar moet iets aan gedaan worden. Dat moet hij misschien 
maar voor zijn rekening nemen, stelt hij voor. Ze moet af en toe maar eens langs komen in de 
studeerkamer. Eilke is het met hem eens, zoals altijd. Het lijkt allemaal onschuldig. Er is geen 
reden tot argwaan. Maar zonder dat iemand het in de gaten heeft, is er een duivels spel 
begonnen, richting de dood. 

Johan en Eilke Barger beginnen in 1890, twee jaar na hun entree, steeds meer in te burgeren 
in de samenleving in Harlingen. De dominee probeert een stevige positie in de bovenklasse te 
verwerven. Het gaat niet van nature, maar de hoge zwarte hoed is een machtig wapen. Met 
zijn vrouw Eilke heeft hij de ideale predikantsvrouw aan zijn zijde. Zij is inmiddels midden 
twintig. Geen meisje meer, maar onverminderd zachtaardig en naïef, volgzaam en tam. Hun 
leven lijkt volledig onder controle. In evenwicht, onder gods hoede. Johan is nu zesendertig. 
De veertig nadert. Uiterlijk is er niets aan de hand, innerlijk des te meer. Rust en balans 
ontbreken volkomen in zijn misvormde psyche. Alles in hem verzet zich tegen iedere vorm van 
verveling. Sleur is dodelijk. In het hoofd van de dominee woedt een permanente storm. 
Gejaagd, gespannen. Voortdurend op zoek naar een nieuwe kick. 
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De dominee ziet Cato bijna dagelijks. Ze is nu bijna twintig jaar. Twee keer per week helpt ze 
Eilke in het huis, ze zijn hartvriendinnen geworden. Bovendien zien Johan en Cato elkaar 
iedere dinsdagavond in de kerk tijdens de catechisatie. Jarenlang. De christelijke moraal staat 
daarbij centraal. De tien geboden vormen een belangrijke leidraad. Johan Barger echter kan 
het begeren van een andere vrouw niet laten. In maart wordt ze twintig. Bijna even oud als 
Eilke in 1884, toen Johan Barger in haar leven kwam. De geschiedenis zal zich herhalen. 
Johan weet het, hij voelt het. Hij heeft het zelfs al toevertrouwd aan het papier. Johan Barger 
schrijft in januari 1890 in zijn dagboek: ‘Ik zou haar kunnen verleiden als ik alleen met haar 
was’.   

 

Harlingen 

Het jaar 1890 begint nog onschuldig. Bijna braaf. In zijn dagboek beschrijft Johan Barger wat 
voor hem de belangrijkste waarden in zijn leven zijn. Nauwelijks serieus te nemen na zijn 
eerdere wandaden. Vier woorden, de kern van een zedelijk leven. In een willekeurige volgorde, 
arbeidzaam, geregeld, oprecht, dichterlijk. De dominee zal ze in de komende jaren blijven 
verkwanselen. Eén voor één. Destructief, vanuit een gestoorde geest. Vanwege zijn hang naar 
zonde. Op grond van een terugkerende behoefte aan spanning. Hij zet zijn zinnen op Cato. 

Volgens de predikant gaat het initiatief van Cato uit. Ze paait hem met lieve woorden. ‘Ik ben 
nog zo jong en heb u lief’. De verleiding maakt iets dwingends in hem los. Ze kan het niet 
weten. Maar het is een feit. De dominee raakt volledig in haar ban. Johan Barger schrijft op 
20 maart 1891 in zijn dagboek: ‘Nog zes weken en dan heb ik Cato verleid, naar ik hoop.’ Hij 
maakt er werk van. Er is niets in het geweten van Johan Barger, dat hem tot stoppen maant. 
Hij gaat ervoor, hoe hoog de prijs ook zal zijn. Op 25 maart 1891 wordt Cato eenentwintig 
jaar. Ze is geen kind meer. Eilke is trots op haar vriendin. Johan feliciteert haar van harte en 
denkt daarbij maar aan één ding. 
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De openbare belijdenis van het geloof is misschien wel de belangrijkste gebeurtenis in het 
leven van een christelijk mens. De toetreding tot de gemeente. Een goddelijk ritueel. Op 16 
april 1891 is Cato aan de beurt. Het wordt een bijzondere eredienst. Carel Mirande zit, speciaal 
voor deze gelegenheid, voorin de kerk. Trots op zijn kleine meisje dat nu ook kerkelijk 
volwassen wordt. Naast hem zit de rest van de familie. Ze zijn er allemaal, met hun partners. 
Dominee Johan Barger glundert. Hij leidt de plechtigheid. Een prachtige preek. Persoonlijk, 
intense gebeden, een gewijde inzegening. Ook Eilke straalt, ze is blij voor haar vriendin. 

’s Avonds trekt de dominee zich terug in zijn studeerkamer. Hij mijmert, hij schrijft. Johan 
Barger op 16 april 1891 in zijn dagboek: ‘Cato aangenomen als lid der kerk op hare belijdenis 
des geloofs.’ Hij drinkt. Hij koestert de verboden gedachte. Een toekomstdroom. Voorwaarts, 
zegt hij tegen zichzelf. En hij zal de daad bij het woord voegen. Maandenlang gooit hij stiekem, 
onzichtbaar voor anderen, al zijn charmes in de strijd. Alle registers trekt hij open. Johan 
Barger: ‘Langs allerlei wegen – waaronder zeer onkiese en verkeerde – trachtte ik het meisje 
te verleiden.’ Avonden lang schrijft hij nieuwe gedichten. Liefdespoëzie. Niet om te publiceren, 
maar om te imponeren, om te versieren. Johan en Cato. Cato en Johan. Een draaikolk. Acht 
maanden verstrijken. Zwoel. Onderhuids. Tot het herfst wordt. En de winter nadert. 

 

Harlingen, doopsgezinde kerk 

In november is het raak. Dan vervalt Johan Barger daadwerkelijk in de zonde waarmee hij 
geschiedenis zal gaan schrijven. Onverbeterlijk, schaamteloos, abject, honteus. Hij is alleen 
thuis. Met Cato. Eilke is weg. Ze zijn samen in zijn studeerkamer. Daar gebeurt het. Daar 
heeft de dominee voor het eerst seks met haar. Twee weken voor zijn achtendertigste 
verjaardag. Zeventien jaar ouder. Johan Barger: ‘Na veel moeite is het verleiden op 24 
november 1891 geslaagd’. 

Het is het begin van een schier eindeloze reeks vrijpartijen. Het begin van een affaire waarmee 
alles wat de hervormde kerk haar onderdanen leert met voeten wordt getreden. Een zonde die 
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niet te verdedigen valt. In het heilige der heiligen, te midden van bijbels en theologische 
studies en geschriften. Direct onder de woonverdieping waar zijn Eilke meestal alleen haar 
avonden slijt. Met een onbestemd gevoel. Ongewis van wat er allemaal nog te gebeuren staat. 
Van een gelijkwaardige relatie is geen sprake. Johan Barger: ‘Cato bood in de eersten tijd na 
haar verleiding nog wel eens weerstand als ik gemeenschap met haar wilde hebben.’ Maar 
verzet is er om te breken. Het maakt de uitdaging en de opwinding alleen maar groter voor de 
dominee. Johan belandt in een trance. Meer dan lust alleen. Hij stort zich met zijn volle 
verstand in het kwaad. Hij weet dat hij met vuur speelt. Het is niet anders. Het zij zo. Hij is er 
de persoonlijkheid niet naar om zich verantwoordelijk te voelen voor zijn eigen gedragingen. 
Was het niet zo dat Cato begonnen was met verleiden? Zo jong. Zo lief. Hij raakte tot over zijn 
oren verliefd op zijn heimelijke minnares. Naar eigen zeggen. Johan Barger: ‘Mijn intieme 
verhouding tot haar was niet om aan mijn geslachtsdriften te voldoen, maar kwam voort uit 
hartstocht voor haar.’ 

De jaarwisseling 1891-1892 is een sleutelmoment. Een scharnier tussen verleden en 
toekomst. Het eerste deel van de oudejaarsavond brengt Cato bij Johan en Eilke door. De 
dominee brengt haar daarna in het donker terug naar het huis van haar vader. Johan Barger 
begeleidt zijn geliefde naar de voordeur aan de Groote Bredeplaats. Alsof er niets aan de hand 
is. Ze praten nog even met elkaar. Johan Barger: ‘Ik wenste haar geluk met het nieuwe jaar.’ 
De dominee kijkt zijn jonge minnares diep in haar ogen. Hij maakt van zijn bedoelingen geen 
geheim. Hij hoopt dat zijn vrouw in 1892 zal sterven, zegt hij, zodat zij met elkaar kunnen 
trouwen. Johan Barger op 1 januari 1892 in zijn dagboek: ‘Cato is gisteravond nog enige tijd 
bij ons geweest. Ik heb haar naar huis gebracht. Ik heb tegen haar de wens uitgesproken dat 
aan het eind van het jaar mijn vrouw overleden mocht zijn en zij de mijne wezen zou. Zij 
beloofde mij met handdruk trouw.’ Volgens de dominee doet hij Cato een verkapt 
huwelijksaanzoek en stemt zij ermee in. Stilzwijgend. De gekte van Johan Barger kent geen 
grenzen.  

Johan Barger en Cato Mirande ontmoeten elkaar in 1892 meerdere keren per week. Steevast 
in de studeerkamer. In het geniep, spelend met vuur. De dienstbode Eeke de Groot: ‘Ik heb 
dikwijls bemerkt dat Cato alleen bij de dominee in de studeerkamer was. Soms hoorde ik dat 
de schakelketting van binnen op de gangdeur werd gedaan.’ De dominee heeft ook nog andere 
veiligheidsmaatregelen getroffen. Eeke de Groot verklaarde: ‘De alcoofdeuren waren aan de 
ene zijde met behangselpapier beplakt’. Zij weet niet wat er binnen allemaal gebeurt, maar ze 
heeft haar bedenkingen. Eeke de Groot: ‘Ik heb nooit gemerkt dat de dominee verkeerde 
dingen met Cato uithaalde, doch ik heb zulks wel eens vermoed, omdat Cato soms zo lang 
alleen bij Barger bleef, soms wel anderhalf uur achter elkaar.’ Natuurlijk zijn de vermoedens 
waar. Ook als Eilke thuis is. Eeke de Groot: ‘Het samenzijn van de dominee en Cato in de 
studeerkamer had ook wel plaats als de vrouw van de dominee thuis was.’ Wanneer Eilke voor 
het eerst iets heeft gehoord, een geluid dat ze niet wilde horen, dat ze niet mocht horen, 
waarvan ze moet doen alsof ze het niet gehoord heeft, is een nooit beantwoorde vraag. Maar 
het staat vast dat het tot haar is doorgedrongen. Onontkoombaar, hartverscheurend. Ze speelt 
het spel mee. Onderdanig, deemoedig. Cato Mirande blijft haar naaister, haar vriendin, alsof 
er niets aan de hand is. Johan Barger blijft haar man, haar liefde. Ze blijft hem aanbidden, 
tot het bittere eind. De dominee legt alles vast in zijn dagboek. Wat er gebeurt, wat hij denkt. 
Daarbij houdt hij ook rekening met een doemscenario dat vanaf het begin door zijn hoofd 
spookt. De mogelijkheid dat Cato hun geheim zal openbaren. Johan Barger op 1 februari 1892 
in zijn dagboek: ‘Bah! Ik kan haar altijd nog tuer’. (doden) 
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Stadslogement, hotel Almenum 

De armenzorg heeft altijd tot een van de hoofdtaken van de kerk behoord. De diakenen zijn er 
binnen de kerkenraad verantwoordelijk voor. Er wordt tijdens de kerkdiensten regelmatig voor 
goede doelen gecollecteerd. De armenzorg is bestemd voor mensen die om wat voor reden ook 
zichzelf niet kunnen bedruipen. De complete onderklasse, dus. Maar er is een probleem. De 
kerkelijke hulpverlening beperkt zich tot de eigen gemeenteleden. Met alle mensen wordt 
iedereen die onderdeel uitmaakt van de kerk bedoeld. En dat is niemand in de onderklasse. 
Het blikveld van de hervormden eindigt op de Noorderhaven. De heidenen in de achterliggende 
buurt worden aan hun lot overgelaten. Maar er is iemand die daar ander over denkt, Eilke 
Barger. De jonge domineesvrouw heeft medelijden met de allerarmsten. Ze heeft oog voor de 
noden van alle mensen. Ze gaat de vaste werkdagen van Cato steeds meer benutten voor de 
goede werken. Samen maken de twee jonge vrouwen soep, dei ze uitdelen op straat. Samen 
verstellen ze oude kleren. Samen naaien en breien ze kinderkleding, zoveel ze kunnen. Voor 
Eilke betekent het liefdadigheidswerk ook een vlucht. Weg van de geluiden die ze vanuit de 
studeerkamer hoort als Cato bij de dominee langs moet komen. Weg van de zorgen waar ze 
met niemand over kan praten. De armenzorg biedt uitkomst. En ze hoopt haar man ermee te 
bekoren. Hem op deze manier te helpen bij zijn taak als dienaar gods. De goede werken van 
Eilke Barger zullen altijd verborgen blijven. Ze zal er nooit erkenning en waardering voor 
krijgen. Daarvoor komt er te snel een einde aan.  

Eeke de Groot: ‘Hij was altijd erg zenuwachtig’. Johan Barger kruipt in zijn schulp. De 
pastorie. Zijn kleine wereld. Eeke de Groot: ‘Hij speelde de baas in huis.’ De stress doet hem 
– als vanouds – te veel en te vaak naar de fles grijpen. De jenever vloeit rijkelijk. En van het 
een komt het ander. Net als in Goudswaard reageert hij de frustraties en spanningen af op 
zijn vrouw. Toen was het Christina, nu is het Eilke. Een weerloos slachtoffer, een makkelijke 
prooi. Eeke de Groot: ‘De dominee moest altijd zijn zin hebben. Zijn vrouw gaf veel toe. Ik heb 
meerdere keren gehoord dat er twist was. Dat er klappen vielen. Ik heb nooit gezien dat hij 
haar mishandelde, maar naar wat ik hoorde dacht ik wel dat hij haar sloeg.’ De geschiedenis 
herhaalt zich. Maar ditmaal is er geen ontsnapping meer mogelijk. Met dodelijk geweld tot 
gevolg.  
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In 1892 voltooid Abraham Kuyper een unieke trilogie, ongeëvenaard in de geschiedenis van 
Nederland. Na de ARP (1879) en de Vrije Universiteit (1880) volgt de oprichting van een 
nieuwe, protestantse geloofsgemeenschap: de gereformeerde kerk. De kroon op zijn werk. Hij 
brengt twee afgesplitste kerken samen. De Christelijk Gereformeerde kerk, afkomstig uit de 
Afscheiding in 1834 en de Dolerende Hervormde kerk, ontstaan uit de Doleantie in 1886. De 
samenvoeging krijgt ook een naam, de Vereniging van 1892. De gereformeerde kerk bestaat 
bij de start uit zevenhonderd gemeenten en driehonderd zeventigduizend leden. Dat is negen 
procent van de bevolking. Het is een kerk die ertoe doet. De hervormde kerk kijkt lijdzaam 
toe. Met de komst van de gereformeerde kerk eindigt haar alleenheerschappij. Het totaal 
aantal leden zakt voor het eerst in de geschiedenis tot onder de vijftig procent. Een smadelijke 
nederlaag. Levensgevaarlijk, in het geval van Johan Barger. De dominee wordt er nog verder 
door uit zijn eigenwicht gebracht. Soms lijkt het wel alsof hij de bodem helemaal onder zich 
voelt zakken. Alsof hij op een schavot wordt opgehangen. Publiekelijk. 

Het jaar 1893 zal erop of eronder worden. Dat beseft Johan Barger terdege. De affaire met 
Cato duurt inmiddels meer dan een jaar. Johan Barger: ‘Dit seksuele verkeer duurde vanaf 
november 1891 voort’. Tegelijkertijd is er de permanente dreiging dat het zondige overspel 
uitkomt. Dat ze worden betrapt. Of dat het op een andere manier misgaat. Het grootste risico 
vormt zijn vrouw Eilke. Hij heeft zich door de spanningen een paar keer laten gaan. Hij heeft 
haar geslagen. bovendien heeft hij het sterke vermoeden dat ze weet wat er speelt. Hij ziet het 
aan haar. Een lastig dilemma. Op een avond krijgt hij een idee. Een briljante ingeving. Hij 
doopt zijn pen in de inkt en begint te schrijven. Liefdespoëzie. Zijn specialisme. Met een vleugje 
domineespoëzie. Zijn dekmantel.  

Aan de liefste 

Hoe nu zo treurig 

het hoofdje gebogen 
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of u iets griefde 

dat u verontrust 

wordt toch weer fleurig  

en zie m’in de ogen 

innig geliefde, mijn lust.  

  

Straalt niet daar buiten 

de zomerse lente 

sinds er elk wolkje 

des onweers verdween 

drijft met zijn fluiten 

ín ‘t bladergewemel 

’t vederig volkje 

uw kommer niet heen? 

 

Waarom, zeg, ziet dan 

uw voorhoofd betrokken 

ging in uw blikken 

het zonnetje schuil 

is er geen lied dan 

geen glimlach ’t ontlokken 

geef g’ op mijn blikken 

slechts koelheid in ruil? 

 

Wekt de berustheid 

mijn lief’ling te wezen 

de enig verkoorne 

wie ik trouwe versprak 

niet een gerustheid 

die ’t leed kan genezen   
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hoe ook de doornen  

des droefheid ze stak?  

 

Kom dan en tover 

weer ’t lachje op uw lippen 

dat er met ied’re 

geluksdag op speelt 

laat ze weer over 

uw rozenmond glippen 

de eigenste lied’ren 

zo dikwijls gekweeld. 

 

God is erbarmend 

dit jaar ons ontgleden 

eer wij het weten 

en dan (zalig dan) 

zinkt ge, mij omarmend 

en ‘t eenzaam verleden 

eeuwig vergeten 

aan ’t hart van je man. 

Hij geeft het gedicht aan Eilke. Ze reageert zoals verwacht. Dankbaar, blij, opgelucht. Haar 
gebeden zijn verhoord. Denkt ze. Ze beseft niet dat het gedicht alleen maar bedoeld is om haar 
te misleiden. Om haar op het verkeerde been te zetten. Want hij is vast van plan haar te blijven 
bedriegen. Met Cato. In de studeerkamer. Zo vaak mogelijk. En het liefst zou hij er met zijn 
minnares vandoor willen gaan. 

De winter van 1892-1893 is rampzalig verlopen. In Nederland, in Fryslân, in Harlingen. De 
economie zit volledig in het slop. Dramatisch, geen werkgelegenheid, geen geld, geen eten. Er 
heerste een enorme hongersnood. Tjeerd Stienstra leidt het verzet. De socialistische rebel, 
intens gehaat door Johan Barger, smeedt bekwaam een eenheid van de arbeiders. In De Roode 
Ploeg, het ontmoetingscentrum in de Hoogstraat, barst de bom. Honger maakt hels. De 
revolutie breidt zich uit als een olievlek. Een volksopstand dreigt, net als in 1847 tijdens het 
Aardappeloproer, maar nu vanuit de middenklasse. En nu georganiseerd. 



254 

 

 

Het plaatselijk politiecorps bestaat slechts uit zeventien agenten en de burgemeester vraagt 
de omliggende gemeenten dan ook om versterking. Hij vreest een confrontatie. Een nieuwe 
strooptocht in de bovenklasse. Acht rijksveldwachters en dertig huzaren schieten te hulp. 
Tijdens een protestoptocht van duizend arbeiders worden allerlei ramen van woningen 
vernield. De politie grijpt in. Er vallen klappen. ’t Morgenrood doet verslag van de 
gebeurtenissen: ‘Vragen om brood, het antwoord: lood!’ Stienstra spreekt zijn verachting uit 
over het optreden van het stadsbestuur. Laatdunkend, geringschattend. Dominee Barger 
irriteert zich mateloos. Maar buiten de kerk staat hij machteloos. In de kerk preekt hij voor 
eigen parochie. Bulderen, fulminerend. 1893 wordt het jaar van de protesten. Het ene na het 
andere. De populariteit van Stienstra groeit almaar verder. In april richt het verzet zich op de 
mensonterende omstandigheden waaronder moet worden gewerkt. Soms levensgevaarlijk. 
Een groep van driehonderd rebellerende arbeiders breidt zich snel uit tot een menigte van 
vijftienhonderd mensen die zich op de Grote Bredeplaats verzamelt. De volgende dag zijn er 
zelfs tweeduizend opstandelingen op de been. Een veldslag blijft uit. In mei moet Stienstra in 
Leeuwarden voor de rechter verschijnen. Zijn faam zal naar nog grotere hoogten stijgen. 
Stienstra wordt veroordeeld. Het bewijs wordt gevormd door belastende verklaringen van elf 
veldwachters die in de rechtszaal door de verdachte, die zijn eigen verdediging voert, 
belachelijk worden gemaakt. ‘Het zijn de woorden van ziekelijke of dronken politieagenten die 
pogingen doen om in de pas te komen bij de burgemeesters’. Zijn roem bereikt een hoogtepunt 
als hij op 17 juli 1893 daadwerkelijk wordt gearresteerd, in de trein onderweg naar Groningen. 
Uit vrees voor een massale tegenstand durft de politie hem niet in zijn woonplaats in de boeien 
te slaan. Tot de zomer van 1894 zal de socialistische frontman letterlijk uit beeld verdwijnen. 
Maar zijn gedachtengoed blijft des te nadrukkelijker aanwezig in de Harlinger samenleving. 
Weekblad ’t Morgenrood wordt groter en groter. Op 12 augustus 1893 schrijft de vrouw van 
Stienstra: ‘Mijn man laat u groeten en tevens weten dat hij goed gezond is en vol goede moed’.  

De wereld van Johan Barger stort in. In zijn dagboek concludeert hij op 29 mei 1893 dat van 
de vier kernwaarden in het leven, geregeld, arbeidzaam, oprecht en dichterlijk, er nog maar 
eentje over is: arbeidzaam. De andere drie heeft hij vergooid. De dominee reageert zijn 
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frustraties thuis niet alleen meer af op zijn vrouw, maar nu ook op zijn minnares. Wie anders 
dan de dienstbode is er getuige van. Eeke de Groot: ‘Hij zocht twist met Cato’. Het brengt het 
meisje aan het twijfelen. Ze ziet blikken in de ogen van Johan Barger die ze eerder niet zag. 
Boosaardig, afstandelijk. Zijn ware gezicht. In de beslotenheid van de studeerkamer bespeurt 
hij de weifeling bij zijn geliefde voor het eerst. Hij bemerkt net als in het begin van hun relatie 
terughoudendheid als hij seksuele toenadering zoekt. Enige weerstand, het doet zijn bloed 
koken. De enige zekerheid die hij nog heeft dreigt hem nu ook nog ontnomen te worden. Het 
is een gedachte die hij niet verdragen kan. Johan Barger lijdt aan een ziekelijke jaloezie die 
zich niet laat onderdrukken. De fantasie dat zij een ander zou toebehoren maakt hem 
desperaat. Cato is van hem en zo moet het blijven. Hij zet het meisje daarbij onder zware druk. 
Johan Barger: ‘Ik zag haar met een jongeling lopen, dat beviel me niet. Ik heb haar daarover 
onderhouden. Ik vroeg haar wie of ze lief had. Mij of die andere. Zij antwoordde: Ik heb alleen 
U lief.’ De dominee haalt opgelucht adem. Misschien is er toch nog een kans dat hij het gevaar 
kan keren. 

 

Medio 1893 vindt er een wonder plaats. Er dient zich plotseling een mogelijkheid tot 
ontsnapping aan. Uit onverwachte hoek. De hervormde gemeente in Wageningen is op zoek 
naar een nieuwe predikant en heeft haar oog laten vallen op Johan Barger. Het gaat om een 
niet-dolerende kerk die een uitgesproken rechtzinnige dominee zoekt. Naast Barger zijn er nog 
twee kandidaten, uit Goes en Balk. Op 2 juni wordt er gestemd in de kerkenraad. Er zijn elf 
leden. Johan Barger wint. Hij krijgt zes stemmen. De andere twee vallen af met drie en twee 
stemmen. Er wordt een beroepingsbrief opgesteld die na goedkeuring naar Harlingen wordt 
gestuurd. Johan Barger aarzelt. Een zomer lang. Wageningen ligt zo’n tweehonderd kilometer 
van Harlingen. Hij kan er voor de derde keer in zijn leven opnieuw beginnen. Alle schepen 
achter zich verbranden. Waarom niet? Samen met Cato. De verleiding is groot. Maar wil ze 
wel? En kan het wel? Johan Barger wikt en weegt. Hij kijkt naar Eilke. Die laat niet weten wat 
ze weet. Die trouw de armenzorg voor haar rekening neemt, met Cato aan haar zijde, alsof er 
niets aan de hand is. Hij kijkt naar zijn minnares. Nog steeds verliefd, dat hoopt hij. Maar de 
eerste barstjes zijn in hun breekbare verhouding geslagen. Door hemzelf. Hij steekt er zijn 
hand niet voor in het vuur dat ze altijd bij hem zal blijven. Cato is minder volgzaam dan Eilke. 
In zijn dagboek zet hij de voors en tegens op een rij. De Doleantie en het socialisme kan hij 
niet ontvluchten. Eilke of Cato? Hij kan niet kiezen. Hij kiest voor beiden. Hij besluit in 
Harlingen te blijven en schrijft in juli een bedankbrief naar de hervormde gemeente in 
Wageningen. Zelden zal hij, achter, zo’n spijt van een beslissing hebben gehad. Met 
Wageningen gooit hij zijn laatste reddingsboei weg. 
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De winter van 1893-1894 nadert. Het wordt weer herfst. De dagen worden korter, de nachten 
langer. Het wordt kouder en donkerder. Johan Barger belandt in een depressie. Zwaar, 
onontkoombaar. Diep in zijn hart beseft hij dat Cato hem zal verlaten. Onvermijdelijk, vroeg 
of laat, voor een ander, voor een jongere man. Een angstdroom, striemend, stekend. Johan 
Barger: ‘Ik wist dat Cato later door een huwelijk aan een ander zou toebehoren. Ik wist dat 
dat te zijner tijd zou gebeuren. De gedachte deed me pijn.‘  Het wekt een gevoel in hem op dat 
hij herkent. Uit duizenden. Maar sterker en krachtiger dan tevoren. Johan Barger: ‘De 
hartstocht die ik voor haar had, maakte mijn jaloezie wakker.’  Hij probeert het onheil uit te 
stellen. Zolang mogelijk. Zolang hij de macht nog heeft. Cato accepteert het. Ze blijft haar lot 
in de handen van haar minnaar, de dominee, leggen. Johan Barger: ‘Cato kreeg aanzoeken 
van anderen, maar die hield ik tegen.’ Hij neemt extra voorzorgsmaatregelen. Hij schuwt geen 
enkel dwangmiddel en stelt eigenhandig een contract op waarin Cato hem belooft dat ze hem 
trouw zal blijven bezoeken als ze ooit met een ander trouwt. Twee keer per week. Dat ze hem 
zal blijven liefhebben, voor altijd. Ze tekent. Ze moet wel, ze heeft geen keus. Niemand weet 
van haar situatie. Ze kan er met niemand over praten. Cato zit klem. Ze is met handen en 
voeten gebonden. En ze krijgt een steeds grotere hekel aan de man die haar in zijn wurggreep 
houdt. 

Sinterklaasavond, 5 december 1893. Cato ontvangt een kadootje van een jongeman. Hij vraagt 
in een briefje of ze met hem wil trouwen. Ze overlegt het met haar vader. Hij vindt dat ze ja 
noch nee moet zeggen. 6 december 1893. Cato bespreekt de situatie met Johan Barger. Naïef, 
onzeker, of juist slim. Om hem voorzichtig te laten wennen aan wat komen gaat. Zijn reactie 
laat zich raden. Johan Barger: ‘Cato vertelde dat zij de vorige avond een geschenk van iemand 
had gekregen, die daarbij tevens een huwelijksaanzoek deed. Haar vader had daarop een 
ontwijkend antwoord voor haar geschreven, dat zij mij liet lezen.’ De dominee neemt de regie 
over. Cato laat het gebeuren. Johan Barger: ‘Ik kon mij met dit schrijven niet verenigen en 
verscheurde het. Ik zei: ik zal wel een ander voor je schrijven. Ik heb toen een geheel afwijzende 
brief geschreven, die Cato na heeft geschreven.’ Hoe lang zal dit nog goed gaan, denkt hij. Hoe 
vaak zal hij de dreiging, steeds concreter en steeds tastbaarder, nog kunnen beletten, vraagt 
hij zich af. Weer hoort hij een tikkende tijdbom in zijn hoofd. 8 december 1893. De veertigste 
verjaardag van Johan Barger. Hij viert een bescheiden feestje. Cato is er ook. Eilke is 
zwijgzaam. De dominee houdt de schijn op. Niemand voelt de ijzige koude in zijn binnenste. 
1 januari 1894. Een nieuw jaar breekt aan. Het is een koude winter. Fryslân schaatst. De 
galanteriewinkel van de Mirandes in de Voorstraat speelt handig in op de 
weersomstandigheden. Op 10 januari staat er een wervende advertentie in de Harlinger 
Courant: 

Mirande & Co. Harlingen. Ter gelegenheid van HARDRIJDERIJEN grote keuze NICKEL KOFFIE- 
EN THEESTELLEN, SIGAREN- en INKTSTELLEN. Een uitgebreide COLLECTIE ARTICLES DE 
LUXE, VILTPANTOFFELS EN OVERSCHOENEN tegen gladheid; prachtige REISDEKENS EN 

HEREN WINTERMUTSEN. 

De relatie tussen Johan en Cato verslechtert verder. De dominee verdrinkt in zijn groeiende 
wanhoop. Hij ziet geen andere mogelijkheid om Cato aan zich te binden dan door geweld. Met 
groeiende weerzin blijft ze zich aan hem overgeven. Verlangend naar het einde. Dromend van 
een nieuw leven. Denkend aan de andere aanzoeken. 

De Mirandes hebben geen idee van wat er zich afspeelt in de pastorie. Johan Barger is een 
graag geziene gast in de Voorstraat. Met de vader van Cato kan hij onverminderd goed door 
één deur. De dominee adviseert hem om in het huwelijk te treden met Dieuwke Bos. Uit 
moreel-kerkelijk oogpunt is dat beter. Met Gerhard Grotenhuis ontstaat ook steeds een 
hechtere band. Zeker sinds hij als diaken is toegetreden tot de kerkenraad. Eilke voelt zich 
meer op haar gemak in de woning op de Grote Bredeplaats. De extravagante levensstijl van 
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Petrus senior (de oom van Cato) wringt met haar kijk op de wereld. Ze vindt het moeilijk als 
er met rijkdom wordt gekoketteerd in een stad waar ook zoveel armoede is. Maar ze is 
inmiddels voldoende gedrild door haar man om dit niet te laten merken in het gezelschap van 
de welgestelde zakenman. 

 

Pastorie, Harlingen 

Johan Barger voelt hoe Cato langzaam van hem wegdrijft. Elke dag een stukje verder. Zijn 
afgunst neemt duizelingwekkende vormen aan. Hij haalt alles uit de kast om het tij te keren. 
Hij praat op haar in. Hij dreigt, hij chanteert. Hij laat een briefkaart zien, gericht aan haar 
familie, waarin hij hun liefdesaffaire openbaart. 

27 januari 1894. Petrus Mirande senior gaat in ondertrouw met Dieuwke Bos. De plechtigheid 
wordt aangekondigd in de plaatselijke krant. Hij is zeventig, zij vijfendertig. De dienstbode is 
na het overlijden van zijn vrouw bij haar baas gebleven. Toegewijd, aangemoedigd door het 
testament. Een beetje uit liefde, een beetje om het geld. Onlangs heeft hij haar ten huwelijk 
gevraagd. Als kroon op zijn bourgondische leven, als slagroom op de taart. Op 8 februari zullen 
ze elkaar het ja-woord geven. In de stad zijn de meningen over de op handen zijnde bruiloft 
verdeeld. De gereformeerden vinden het maar niks. Te losbandig, te onzedelijk, te hervormd. 
De hervormde gemeente heeft meer begrip voor de spraakmakende verbintenis. De bejaarde 
winkelier heeft altijd veel voor de stad gedaan. Ondernemend, kerkelijk, politiek. Trouwen is 
geen zonde, in de visie van Johan Barger, in zijn rol als predikant. 

30 januari 1894. Een cruciale datum. Drie dagen na de ondertrouw wordt er ter ere van de 
aanstaande bruiloft een privé-feestje georganiseerd in de avond voor de familie en vrienden 
van het bruidspaar.  Niet bij Petrus-senior, maar in de naastgelegen woning van Johanna en 
Gerhard Grotenhuis boven de galanteriewinkel. Informeel, intiem. Het wordt een avond met 
een keerzijde. Waarop alles anders zal worden. Waarop een doodvonnis getekend zal worden. 
De bijeenkomst geldt ook als een generale repetitie. Er zullen enkele stukjes worden geoefend 
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die op 8 februari zullen worden opgevoerd. Met alles erop en eraan. Cato is een van de 
aanwezigen. Uiteraard. Het jongste nichtje van oom Petrus. Nog altijd zijn prinsesje. Ze speelt 
bovendien een rol in een van de voorstellingen die gerepeteerd zullen worden. Johan Barger 
is ook uitgenodigd. Als dominee, als vertegenwoordiger van de bovenklasse. En als huisvriend, 
samen met zijn vrouw Eilke. 

 

Noorderhaven, Harlingen 

De dagen ervoor hebben Johan en Cato de avond uitgebreid voorbesproken. In de 
studeerkamer, onder vier ogen. De dominee staat stijf van de zenuwen. Gekmakende jaloezie. 
Hij voorziet grote problemen. Hij weet dat Cato zal optreden en daarvoor andere kleren zal 
moeten aantrekken, ter plekke. Johan Barger: ‘Er zouden enige voorstellingen plaatshebben, 
waarbij men zich moest verkleden. Daarvoor was als plaats voor de vrouwen de keuken 
aangewezen.’ Hij voelt het onheil naderen. Hij weet dat er jongemannen zijn uitgenodigd die 
naar de hand van Cato dingen. Hij voorvoelt een gecompliceerde situatie, een escalatie. Hij 
voelt angst, ongebreidelde woede. Tintelingen, nieuw, anders. Sterker dan vroeger. Hij 
waarschuwt zijn geliefde. Fel, nerveus, gestrest. Johan Barger: ‘Ik zei van tevoren tegen Cato: 
‘Als jullie je daar verkleden, mogen er geen heren naar beneden gaan.’ Cato knikt. 

30 januari 1894. Dinsdagavond. Iedereen is bijeen in de woning van Johanna en Gerhard 
Grotenhuis. Petrus Mirande senior en Dieuwke Bos vormen het stralende middelpunt. Broer 
Carel zit onopvallend in een hoek. Johan en Eilke Barger zijn twee van de eregasten. Cato 
fladdert vrolijk door de kamer. Aanlokkelijk, verleidelijk, vrij, huwbaar. In de ogen van 
iedereen. Behalve van de dominee. Eilke lacht haar toe. De aanblik doet haar goed. 

Het uur U nadert. Een aantal meisjes, waaronder Cato, gaat naar beneden naar de keuken 
om voor hun voorstelling andere kleding aan te trekken. De zenuwen gieren Johan Barger 
door de keel. Gespannen als een veer. Buitenproportioneel. Johan Barger: Ik zag dat Cato en 
enige andere meisjes naar beneden gingen om zich te verkleden.’ De meisjes giechelen. 
Uitdagend achterom kijkend naar twee jongemannen die achter hen aankomen. Achter Cato 
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aan. Tot ontsteltenis van de dominee. Johan Barger: ‘Ik zag dat ook een paar heren naar 
onderen gingen.’ 

Cato verdwijnt. Uit de kamer. Uit zijn leven. Zo voelt het. De dominee hapt naar adem. 
Panisch. Hij zet de tijd stil. In zijn denkwereld vormen zich de meest verschrikkelijke 
waanideeën over wat er zich in de keuken aan het afspelen is. De tintelingen zijn alom 
tegenwoordig. Ondraaglijk. Zijn geest kookt over. Het kwaad neemt volledig de macht over.  

Cato komt terug. Verkleed. Lachend, dartel, ondeugend, jong. Mooier dan ooit tevoren. 
Onbereikbaar ver weg. Johan Barger kijkt naar haar. Maar zij niet naar hem. Cato keert terug 
in de kamer, maar niet in zijn leven. Hij krijgt een waas voor zijn ogen. Hij staat op. Johan 
Barger: ‘Ik zei: Cato! Wat heb ik je gezegd?’ De kamer val stil. Iedereen zwijgt. Abrupt. Petrus 
en Dieuwke, Carel, Eilke, Johanna en Gerhard. En alle andere aanwezigen. Behalve Cato. Ze 
reageert. Een getuige: ‘Cato zei: Dominee weet wat ik gezegd heb, heb ik gezegd, als de dames 
naar beneden gaan, moeten de heren blijven zitten.’ Johan Barger springt overeind. Uit het 
niets. Overspannen, jaloers. De tikkende tijdbom ontploft. Voor het eerst. Een getuige: ‘De 
dominee riep: Ik kan hier niet langer blijven!’ De aanwezigen kijken elkaar verbijsterd aan. 
Wat is er met de predikant aan de hand? Maar voor iemand wat kan zeggen gaat hij verder. 
Veel verder. Buiten zinnen. Een getuige: ‘De dominee schreeuwde: Het lijkt hier wel een huis 
van ontucht!’ Johan Barger veroordeelt, hij vernedert. Hij schoffeert de Mirandes op 
onaanvaardbare wijze. De stilte na de explosie is oorverdovend. Onbegrip, plaatsvervangende 
schaamte. Petrus senior staat op. De aanstaande bruidegom, de pater familias. Traag, 
dreigend, woest. Johan Barger: ‘Ik had iets gezegd wat de ontevredenheid van de aanwezigen 
opwekte. Ik had de indruk dat de anderen dachten: Wat heb jij met Cato te maken?’  

Halsoverkop verlaat het domineesechtpaar de woning in de Voorstraat. De rest van het 
gezelschap blijft vertwijfeld achter. Met stomheid geslagen, sprakeloos. Hoe haalt de predikant 
het in zijn hoofd om de familie zo te beledigen? Het leek wel of de duivel in hem was gevaren. 
Waarom ging hij zo tekeer tegen Cato? Alle ogen zijn op haar gericht. Het feestje wordt 
afgebroken. Een aantal dagen later zal het alsnog worden gevierd. 

De familie neemt Cato apart. Ze vragen haar of er iets is dat zij moeten weten. Een geheim. 
Cato bekent al meer dan twee jaar een seksuele verhouding te hebben met Johan Barger. Een 
biecht. Verpletterend. Petrus senior neemt de leiding. Hij grijpt in. Hij verbiedt zijn nicht om 
ooit nog een stap over de drempel van de pastorie te zetten. Einde relatie. Einde verhaal. 

De breuk die de dominee met zijn uitbarsting teweeg heeft gebracht zal niet meer te lijmen 
zijn. Wat op 24 november 1891 begon door Cato Mirande wordt op 30 januari 1894 beëindigd 
door Johan Barger. Een verboden liefdesrelatie die meer dan twee jaar standhield. 

Aan de Noorderhaven heerst chaos. Paniek, bij beide echtelieden. Eilke bekent dat ze al lang 
weet wat er gaande is. Al zolang. Dat ze alles heeft gehoord. Johan Barger op 31 januari 1894 
in zijn dagboek: ‘Eilke heeft meer gehoord dan ze moest.’ Ze rent naar de bovenverdieping. 
Zwaar aangeslagen. Ze heeft altijd gehoopt en gebeden dat de rampspoed op een of andere 
manier zou kunnen worden afgewend. Tevergeefs. Een diep donker gat dreigt. Johan Barger 
trekt zich terug in zijn studeerkamer. Hij vlucht in de drank. En in zijn dagboek. Hij beschrijft 
het drama in de woning aan de Voorstraat. ‘Daar is de bom losgebarsten.’  De jenever helpt. 
Schijnbaar. De dominee hervindt zich. Wonderbaarlijk snel. Niet stuk te krijgen. 
Ongenaakbaar, denkt hij. Hij zal redden wat er te redden valt. En dat is veel. Mogelijk alles. 
Hij is tenslotte de predikant, het hoofd van de kerk en een gerespecteerd lid van de 
bovenklasse, hoog boven de middenklasse verheven. Wat denkt de familie Mirande wel! Pas 
als de jenever op is gaat hij slapen. Naast zijn vrouw. Verslagen, verwezen. 
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Noorderhaven, Harlingen 

31 januari 1894. Woensdagochtend. De volgende dag gaat Johan Barger meteen aan de slag. 
Damage control. De specialiteit van het huis. Zijn uitbarsting ‘een huis vol ontucht’ was dom 
en onvergeeflijk. Maar daar komt hij wel mee weg. Hij is en blijft de meerdere van de Mirandes. 
Kerkelijk en maatschappelijk. Of ze na gisteravond op de hoogte zijn van zijn buitenechtelijke 
verhouding met Cato weet hij niet. Hij hoopt vurig van niet. Maar eigenlijk doet het er ook niet 
toe. Want zij, en daarmee haar hele familie, is onderdeel van de zonde. De schande. Cato zal 
zelfs, omdat ze een vrouw is, door de buitenwereld als aanstichtster worden gezien. De 
verleidster. Dus ook als men het weet, dan nog zullen de Mirandes zwijgen. Kortom, er is 
hoop. De dominee pakt pen en papier. En een borrel. Hij schrijft een aantal brieven. Vol 
verontschuldigingen, vol smeekbedes. Hij gaat diep door het stof. Weloverwogen, goed 
doordacht, berekenend. Hij levert ze af op de adressen Grote Bredeplaats 21 en Voorstraat 19 
en 21. Johan Barger op 31 januari 1894 in zijn dagboek: ‘Ik schreef brieven om vergeving aan 
mijnheer Mirande, Grotenhuis en Carel.’ Hij is optimistisch over de afloop. 

Grotere – veel grotere – zorgen maakt Johan Barger zich om Cato. Hij mist haar. Hartgrondig, 
diep van binnen. Hij zal en moet haar terugzien. Een leven zonder haar is ondenkbaar. Johan 
Barger weet dat er maar één weg is. Hij moet haar spreken, hij moet haar zien. Hij weet dat 
zij dan, net als zijn vrouw, als was in zijn handen is. Hij weet wat hem te doen staat. Hij pakt 
zijn hoge zwarte hoed van de kapstok en wandelt naar de grote Bredeplaats. 
Doodgemoedereerd. Hij misbruikt zijn positie schaamteloos. Vader Carel legt hem geen 
strobreed in de weg. Hij krijgt Cato onder vier ogen te spreken. Moeiteloos. Ze kan geen kant 
op. Gevangen. Johan Barger op 31 januari 1894 in zijn dagboek: ‘Vandaag met Cato 
gesproken.’ Hij wil dat ze de volgende dag gewoon komt werken in de pastorie. Het is dan 
donderdag, haar vaste naaidag. Hij zegt ook dat hij wil dat ze hun verhouding voortzetten. 
Cato belooft de volgende dag weer langs te komen. De dominee groet Carel en vertrekt weer. 
Hij is ervan overtuigd dat hij de angel uit het conflict heeft getrokken. Als Cato maar weer 
langskomt. Zolang hij haar maar ziet en spreekt. Zolang hij haar maar net als Eilke in zijn 
macht houdt, is er niets aan de hand. 

1 februari 1894. De hele donderdag wacht Johan Barger tevergeefs op de komst van zijn 
geliefde. De uren verstrijken, maar geen Cato. De jenever doet zeer, alles doet pijn. Johan 
Barger op 1 februari 1894 in zijn dagboek: ‘Vandaag Cato niet gekomen.’ De dag erna blijft ze 
ook weg. Inktzwarte gedachten vormen zich in zijn hoofd. Een doem. Als Cato niet meer 
terugkeert in zijn leven ziet hij nog maar één uitweg. 
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Cato blijft weg. Ze komt niet meer in de pastorie aan de Noorderhaven. Niet meer als naaister, 
niet meer als vriendin van Eilke, niet meer als minnares van Johan Barger. Johan Barger: ‘Na 
30 januari is Cato niet meer bij mij aan huis geweest om te komen naaien.’ Hij bezorgt haar 
stiekem een gedicht, eerder geschreven voor Eilke, met een kleine verandering in de laatste 
regel. Hij heeft ‘je man’ doorgehaald en vervangen door ‘Johan’. Liefdespoëzie. Om te 
verzoenen. 

Aan de liefste 

Hoe nu zo treurig, 

het hoofdje gebogen, 

of u iets griefde 

dat u verontrust? 

word toch weer fleurig 

en zie m’ in de ogen, 

innig geliefde, mijn lust. 

 

God is erbarmend; 

dit jaar ons ontgleden, 

eer wij het weten 

en dan (zalig dan), 

zinkt ge, mij omarmend 

en ’t eenzaam verleden 

eeuwig vergeten 

aan ’t hart van Johan!  

Maar de moeite is tevergeefs. Zijn geliefde reageert niet meer. Ze laat niks van zich horen. 
Eilke, die Cato nog wel spreekt, moet vragen waarom ze wegblijft. Haar antwoord laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over. Ze mag niet van haar familie. Van Petrus senior. Hij heeft 
hoogstpersoonlijk de stekker uit het naaicontract getrokken. Johan Barger: ‘Ik wist dat dit 
niet komen geschiedde op last van haar familie.’ De dominee bestaat niet meer voor de 
Mirandes. De excuusbrieven van 31 januari blijven onbeantwoord. Petrus Mirande en Gerhard 
Grotenhuis reageren niet op zijn - geveinsde - verzoek om vergeving. En Carel Mirande bemoeit 
zich volgens de dominee überhaupt niet met de affaire. Johan Barger: ‘De vader trok zich de 
hele zaak niet erg aan.’ 

De dominee verliest zichzelf. Hij raakt volledig in de war. Het spoor bijster. Hij verdwaalt in de 
tijd. En de alcohol. Johan Barger: ‘Na de gedwongen scheiding heb ik mij aan de sterke drank 
overgegeven.’ Door de jenever verkeert hij in een vrijwel voortdurende roes. Johan Barger: ‘Ik 
gebruikte dagelijks veel drank. ’ s Middags om twaalf uur - ’s middags om vijf uur - en ’s 
avonds.’  Naast de jenever heeft hij nog een tweede bondgenoot: zijn dagboek. Johan Barger 
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op 2 februari 1894: ‘Ik vrees dat ze niet meer komt. Ik ben wanhopig.’ Hij reageert zijn 
frustraties af op zijn vrouw die wel nog steeds bij de familie Mirande over de vloer komt en 
Cato wel ontmoet. Afgunst op afgunst. Het biedt echter ook perspectief. Hij zet Eilke onder 
zware druk, op elke mogelijke manieren. Vleiend en met harde hand. Zij moet ervoor zorgen 
dat Cato weer bij hem langskomt. Anders zwaait er wat. Johan Barger: ‘Ik heb mijn vrouw 
herhaaldelijk aangezet om als bemiddelaarster op te treden, zodat Cato weer bij ons aan huis 
zou komen.’ Op 2 februari komt de dominee met een uiterste datum. 6 maart. Hij geeft zijn 
vrouw een maand de tijd. Eilke gehoorzaamt. Ze zal haar best doen, zegt ze. Johan Barger op 
2 februari 1894: ‘Eilke heeft mij beloofd te zullen zorgen dat Cato uiterlijk 6 maart weer kwam 
naaien.’ Waarom hij uitgerekend 6 maart kiest is onduidelijk. Het is een dinsdag, een naaidag, 
maar verder ontbreekt iedere logica. Feit is dat Eilke haar man zijn minnares terug moet 
bezorgen. Hondsbrutaal. Een waanzinnige gedachte, maar niet in de perceptie van Johan 
Barger. 

De wereld van de dominee – ooit groots in zijn gedachten – wordt kleiner en kleiner. Alles 
vervaagt. Hij kan nog maar aan één ding denken. Johan Barger: ‘Ik had het doel om zo 
mogelijk de onzedelijke verstandhouding met Cato verder voort te zetten.’ Cato. Een obsessie. 
Hij moet haar terug. Johan Barger: ‘Ik geef toe dat ik bij die pogingen niet het vaste besluit 
heb genomen om de zeer intieme verhouding met Cato af te breken.’ Zij is van hem. Van 
niemand anders. Met een ander zal zij wat hem betreft nooit een relatie krijgen. Dat zal hij 
persoonlijk en eigenhandig voorkomen. Johan Barger: ‘Het is waar dat bij mij dikwijls de 
gedachte is opgekomen dat ik liever had dat Cato dood was dan dat zij aan een ander dan mij 
zou toebehoren. Ik heb dikwijls tegen mijzelf gezegd dat zij dan beter dood kon zijn.’ Een 
dodelijke jaloezie. Huiveringwekkend. Johan Barger: ‘Ik moet toegeven dat de gedachte om 
haar te doden dikwijls in mijn geest rondspookte.’ In zijn dagboek beschrijft hij al op 2 februari 
een concreet moordplan. Zwart op wit. Ongetwijfeld dronken. Hij noemt nu 27 maart als 
deadline. Mogelijk bedoeld hij 25 maart, de verjaardag van Cato. Hij heeft ook al een datum 
in gedachten waarop hij het misdrijf zal uitvoeren. Precies drie maanden na het incident in 
de Voorstraat. Johan Barger op 2 februari: ‘Ik heb besloten Cato te vermoorden als zij 27 
maart er niet is om die dag te naaien. Dan zal geen dag anders dan aan dat doel gewijd zijn. 
Waar ik niemand iets van zeg dan alleen waarschuwend als zou ik mezelf wat aandoen. Ik doe 
geen moord alvorens zekerheid, maar stel geen seconde uit. Ik moet haar hebben achter 
gesloten deuren zodat zij niet kan ontsnappen.’ Het is een monsterlijke tekst. Eerst doen alsof 
hij zelfmoord zal plegen en daarna haar om het leven brengen, met de deur op slot. Een 
horrorscript dat waarheid zal worden. Het kwaad spreekt. Vermomd als dominee. Johan 
Barger op 2 februari: ‘Juich dus Johan! De nacht van 1 op 2 mei is vrijheid van haar, is 
gewroken zijn. Namelijk precies drie maanden na het conflict bij Grotenhuis. Als ik namelijk 
kan (God kan het tegenhouden). Het is de rust die aan de radeloze wanhoop is ontleend, waar 
ik me nu in begeef. Want zekerheid moet ik en door Eilke laat ik me niet misleiden.’ Uit de 
laatste woorden blijkt dat hij zelfs niet eens meer zeker weet of hij zijn vrouw nog wel kan 
vertrouwen. Dat zou betekenen dat hij er nu echt helemaal alleen voor staat. Volledig 
geïsoleerd. Alleen op de wereld. 

8 februari 1894 komt dichterbij. De bruiloft van Petrus senior nadert snel. De Mirandes blijven 
de dominee compleet negeren. Alsof hij niet meer bestaat. Johan Barger: ‘Ik moet erkennen 
dat ik na het voorgevallene ten huize van Grotenhuis nog verschillende pogingen in het werk 
heb gesteld om de andere feestjes die ter gelegenheid van het huwelijk van de oude Mirande 
werden gegeven bij te wonen.’ Het is voorbij. Hij krijgt Cato niet meer te zien en te spreken. 
Johan Barger: ‘De familie Mirande heeft me buiten de feesten en partijen gelaten.’ De jaloezie 
snijdt diep in zijn ziel. Zijn zieke en gepijnigde psyche blaast zichzelf op. 
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8 februari 1894. Feest in Harlingen. Het omstreden huwelijk van Petrus Mirande senior en 
Dieuwke Bos wordt voltrokken. Glitter en glamour in de hogere kringen. Het valt de mensen 
opdat Johan Barger en zijn vrouw Eilke er niet bij zijn, maar niemand praat erover. Waarom 
zou men. Alleen insiders weten waarom. Voor de dominee is het een grauwe dag. Uren die 
maar niet voorbij lijken te gaan. Hij zwelgt in zelfmedelijden. Hij pakt de bijbel, psalmen 88: 

Uw grimmigheid ligt op mij, Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren, 

Mijn bekenden hebt Gij verre van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot een groten gruwel gesteld, ik 

ben besloten, en kan niet uitkomen. 

Mijn oog treurt vanwege verdrukking, Heere! ik roep tot U den gansen dag, ik strek mijn handen 
uit tot U. 

Een gebed. Het biedt geen troost. Hij denkt aan Cato. Wie weet met wie zij danst. Met wie zij 
lacht. Met wie ze een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Zonder hem. Hij drinkt jenever en 
schrijft in zijn dagboek. Hij koestert wraakgevoelens. Johan Barger op 8 februari 1894: ‘Als 
Cato er om tien uur niet is dinsdag (er wordt aan gewerkt) dan steek ik haar beide ogen blind 
en dood ik haar. Zij zal mij alles vergoeden, al zou de onderste steen ook boven, het zal.’ 

11 februari 1894. Drie dagen na de bruiloft staat er een dankbetuiging in de Harlinger 
Courant: 

P. MIRANDE PZN EN ECHTGENOTE en echtgenote betuigen hun innige dank voor de vele 
bewijzen van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. 

13 februari 1894. De eerste dinsdag na de bruiloft. Cato komt opnieuw niet naaien. Om tien 
uur wordt er niet aangebeld. Eilke moet het bezuren. 

18 februari 1894. Johan Barger staat ’s morgens op de kansel in de Nieuwe Kerk. In zijn toga. 
Alsof er niets aan de hand is. Meeslepend preken, devoot biddend. Een gespleten 
persoonlijkheid. Na de dienst spoedt hij zich naar huis, naar de studeerkamer, het kastje, de 
fles en het dagboek. Waarin hij orde probeert te scheppen in de chaos in zijn hoofd. Negentien 
dagen na dato. Johan Barger op 18 februari 1894: ‘Op heden, 19e wanhoopsdag, neem ik het 
vaste besluit: 1e. mij van Cato afzetten (innerlijk) 2e. Eilke in contact met Cato doen blijven. 
3e. voor december ’95 (te weten 31 december) zal ik Cato met een revolver vlak tegen haar 
hoofdslaap te pletter hebben geschoten. Aan 1 zal ik mijn best doen en elk doen schijnen dat 
ik het meen dat het uit moet zijn. Aan 2 en 3 zal ik blijven werken, absoluut, naar 
omstandigheden. Natuurlijk ter bevordering van 1 mag ik ook b.v. een ander meisje aanhalen 
etc. etc. Maar dood zal ze, al moest ik dan ook in stukken gescheurd worden 3 minuten of een 
halve minuut erna door haar vader.’ 

Van de ene op de andere dag verdwijnt hij uit Harlingen. Spoorloos. Ineens is hij met de 
noorderzon vertrokken. Niemand weet waar de dominee uithangt. Ook Eilke niet. Niemand 
weet dat hij in Amsterdam zit. Zijn geboortestad. Johan Barger: ‘Ik heb de stad voor enige tijd 
verlaten. Ik heb mij gedurende een halve week in Amsterdam opgehouden.’ Hij slaapt bij het 
Leger des Heils. Anoniem. Niemand weet wat hij in Amsterdam doet. Dat zal pas later duidelijk 
worden. 

Vrijdag 2 maart 1894. Ruim een week later. Johan Barger reist opnieuw naar Amsterdam. Op 
één dag heen en weer. Vlak voor het weekend. ’s Zondags moet hij preken. Hij haalt in de 
hoofdstad twee revolvers op die hij tijdens de eerste trip heeft besteld. Inclusief een groot 
aantal patronen. Ook koopt hij een dolk. Hij wil zelfmoord plegen, zegt hij later. Johan Barger: 
‘Ik heb de wapens aangeschaft om mijzelf rust te geven. Ik wist nu dat ik iets bezat waarmee 
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ik mij te allen tijde – zonodig – van het leven kon beroven.’ Niet waar dus. Een leugen om het 
bestwil. 

Zondag 4 maart 1894. De twee predikanten van de hervormde gemeente hebben de twee 
erediensten in de Nieuwe Kerk die dag onderling verdeeld. Dominee Leenmans neemt de 
ochtenddienst van 09.30 uur voor zijn rekening. De eerste middagdienst – om 13.30 uur – 
gaat niet door. Dominee Barger verzorgt de leerdienst in de namiddag. Om 17.15 uur. De 
laatste keer in zijn leven dat hij in de hervormde kerk zal voorgaan. Niemand weet hoe beladen 
de bijeenkomst voor hem is. Hij staat onder hoogspanning. De zenuwen gieren door zijn 
lichaam. Onder zijn toga draagt hij een dolk. Hij neemt het steekwapen mee de kansel op, 
waar hij het onder de bijbel verstopt. Johan Barger: ‘Ik was van plan de bijbel naar beneden 
te werpen en mijzelf met de dolk dood te steken.’ Voor zijn preek heeft hij een passage uit de 
evangelie van Lucas gekozen, uit het Nieuwe Testament. Met veel dramatiek. Vol 
zelfmedelijden. Volledig verdwaald in zijn eigen universum. Vervuld van grootheidswaan. De 
dubbele bodem ontgaat iedereen. Lucas 23:28 ‘Weent niet over mij, maar over u zelf en uw 
kinderen.’ Hij preekt als vanouds. Hij slaat de hand niet aan zichzelf. En daar is volgens de 
dominee een bijzondere reden voor. Er zit namelijk iemand in de kerk die hij niet had 
verwacht. Zijn geliefde, zijn prooi, zijn doel. Johan Barger: ‘Ik zag dat Cato achterin de kerk 
zat.’ Daar zit ze. Weggedoken in de kudde, anoniem, klein. Groots in zijn gestoorde 
denkwereld. De aanblik geeft hem nieuwe hoop, nieuwe levensmoed. Ze wist dat hij de 
voorganger was dus heeft ze er bewust voor gekozen om hem te zien. Dat is zijn conclusie. Ze 
is voor hem gekomen, denkt hij. 

’s Avonds trekt hij zich weer terug in zijn studeerkamer. Hij denkt aan Cato. Hij denkt aan de 
revolvers. Hij beseft dat het nu alles is of niets. Erop of eronder. De tactiek van de potentaat. 
Hij roept zijn vrouw bij zich. Hij zegt dat ze iets voor hem moet doen. Ze moet de volgende dag 
Cato naar de pastorie halen. Op 25 maart. Hoe dan ook. Hij belooft haar dat hij het zal 
uitmaken met het meisje. Als tegenprestatie. Maar dan moet ze komen. Als Eilke de 
studeerkamer achter zich heeft gesloten staat hij open loopt naar het houten kastje tussen 
het alcoof en de kachel. Johan Barger: ‘Ik heb de beide revolvers op zondag 4 maart geladen. 
Ieder met zes patronen. Ik heb ze geladen teruggelegd in het gesloten kastje naast de 
schoorsteenmantel.’ Er zijn maar twee opties, denkt hij, terwijl de ene na de andere jenever 
achterover wordt gekieperd. Ze wijst hem af of ze is weer van hem. Dood of levend. 

Maandag 5 maart 1894. Eilke verlaat de pastorie en loopt naar de Grote Bredeplaats. Ze blijft 
enige tijd weg. Te lang, vind de dominee, maar het schenkt hem hoop. Als ze terugkeert heeft 
ze Cato niet bij zich. De dominee is woest. Wat moet dat moet. Slaande ruzie. Hij verdenkt 
zijn vrouw van tegenwerking, van samenspanning, van kwader trouw. Klappen volgen. Johan 
Barger: ‘Ik zei: Ik zou je wel een steek kunnen geven – en mijzelf erbij – zo nijdig ben ik’. Hij 
gooit het over een andere boeg. De tactiek van de vleier. Hij stelt voor dat Eilke op 
dinsdagavond nog een aller-allerlaatste poging gaat wagen. Hij slijmt, zalvende woorden. Hij 
belooft dat hij dan niet alleen de relatie met Cato zal verbreken, maar hij verzekert zijn vrouw 
ook dat hun huwelijksleven daarna weer helemaal als vanouds zal zijn. Als vroeger, liefdevol, 
zonder geweld. Johan Barger: ‘Ik zei tegen haar: Als ik haar spreek komt het weer in orde 
tussen ons. Ik beloofde haar: Dan  kan het tussen ons ook vrede zijn.’ Het is een valstrik, een 
list, een wreed dubbelspel. Hij wil helemaal niet verder met zijn vrouw. Hij heeft een ander 
doel. Een einde maken aan het leven van Cato. Genadeloos.  

6 maart 1894. Het  is vijf weken geleden dat Johan Barger zijn geliefde Cato Mirande voor het 
laatst heeft gesproken. De dag na het incident in de woning van Johanna en Gerhard  
Grotenhuis. Wat volgde was een lijdensweg. Met als eindbestemming de dood. Bijna niemand 
weet wat er gaande is. Eeke de Groot: ‘De laatste tijd zijn de bezoeken van Cato Mirande 
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opgehouden. Ik weet niet wat de reden is dat Cato de laatste tijd voor 6 maart 1894 niet meer 
bij de familie Barger kwam naaien.’ 

Het is dinsdagavond. Het is stil in huis. De spanning is intens. In de pastorie hangt een zware 
lucht. Een krachtige zuidwester blaast over de Noorderhaven. Het regent al de hele dag. De 
lente is nog ver weg. Eeke is niet thuis. Dinsdags is ze vrij. Dat weet de dominee. Het is 
onderdeel van zijn complot. Geen pottenkijkers. Johan Barger: ‘De dienstbode had haar 
uitgaansdag.’ Voor haar vertrek in het begin van de avond heeft Eilke aan Eeke gevraagd om 
de sleutel van de buitendeur van de kelderverdieping af te geven. Normaal gesproken doet de 
dienstmeid als het donker wordt deze toegangsdeur van binnenuit op slot. Eeke de Groot: ‘Ik 
sloot die deur altijd af met een sleutel en een paar knippen. De sleutel bleef dan in het slot 
steken.’ Eilke heeft de sleutel nodig omdat zij en haar man die avond allebei weg moeten. Niet 
samen, maar allebei apart. Ze zullen ook onafhankelijk van elkaar thuiskomen en hebben 
daarom de tweede toegangssleutel nodig. Eeke de Groot: ‘Er was maar één sleutel van de 
hoofddeur.’ Het is geen ongebruikelijke situatie. Eeke de Groot: ’Ik heb de sleutel wel eens 
vaker boven moeten brengen.’ Johan Barger krijgt de beschikking over de sleutel van de 
kelderverdieping. De volgende dag zal Eeke de sleutel in zijn studeerkamer aantreffen. Eeke 
de Groot: ‘Op 7 maart zag ik hem op de schoorsteenmantel liggen.’ Eeke verlaat als eerste de 
woning. 

De dominee gaat als tweede weg. Hij groet zijn vrouw. Veelbetekenend. Hij wenst haar sterkte. 
Hij loopt naar de kerk, aan de andere kant van het centrum. Statig, met zijn hoge zwarte hoed 
die hij met één hand vast moet houden om te voorkomen dat hij weg waait. Hij moet naar de 
Nieuwe Kerk om zijn wekelijkse catechisatielessen te geven. Hij heeft ze amper kunnen 
voorbereiden, maar geen nood. Met de huidige groep heeft hij het gedicht nog niet besproken 
dat hij alweer enige jaren speciaal voor de catechisatieleerlingen heeft geschreven. Om ze over 
het leven te laten nadenken. Om met ze over het leven te discussiëren. Om hun literaire 
ontwikkeling te stimuleren. Om zichzelf te promoten. Als dichter. En vanavond, om te doen 
alsof er niets aan de hand is. Alsof de dood niet om de hoek op iemand wacht. 

Les voor ’t leven 

Zonder orde – werkverwarring, onlusten, onmatigheid 

met haar – geen minuut verloren, geen onwaar genot geschreid 

maar aan elke taak en vreugde 

de eigen tijd en plaats bereid. 

 

Zonder arbeid – krachtverspilling in een vruchtloos ledig zijn 

dat meer afmat en veroudert dan 

al studies martelpijn 

met hem – ’t wezen zelfs des levens aangestaard in stee van schijn. 

 

Zonder poëzie – verlamming van de eerst opgewekte levenskracht 

met haar – nimmermeer bezieling of geneugt vergeefs getracht 
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op dan langer niet gezonnen 

’t werk begonnen en volbracht. 

Eilke verlaat als laatste de pastorie. Het is bijna kwart over negen. Het zal niet lang meer 
duren voor haar man terugkomt uit de kerk. Ze is vastbesloten. Ze wil zo graag dat er 
vanavond eindelijk een einde komt aan de nachtmerrie waarin ze nu al meer dan twee jaar 
verkeert, dat ze zich heeft voorgenomen om Cato daadwerkelijk mee te nemen naar haar huis. 
Voor de finale ontmoeting met haar man. Stiekem, want de familie Mirande mag er absoluut 
niets van weten. Vlak voor haar vertrek heeft ze gebeden. Ze heeft god om een goede afloop 
gevraagd. Ze hoopt dat de smeekbede verhoord zal worden. Vurig. Misschien tegen beter weten 
in. 

Eilke houdt de voordeursleutel bij zich. Ze loopt naar de woning van Carel Mirande op de 
Grote Bredeplaats. Ze is er kind aan huis. Ze vraagt Cato of ze zin heeft om nog een 
avondwandeling met haar te maken. Ondanks het natte, koude weer. Nonchalant, in het 
bijzijn van haar vader. Eenmaal buiten geeft ze haar vriendin een papiertje. Een tactiek die ze 
de laatste tijd vaker heeft gebruikt. Ze durft het gewoon niet te vragen. Ze verzoekt haar 
vriendin plechtig om mee te komen naar haar huis. In het briefje staat nadrukkelijk dat het 
echt om een ontmoeting ten afscheid gaat. Zodat iedereen weer verder kan. Cato aarzelt, maar 
stemt ditmaal met het verzoek in. Ze heeft weinig keus. Maar het voelt niet goed. Samen lopen 
de vriendinnen over de Prinsenbrug naar de Noorderhaven. De dominee is inmiddels 
thuisgekomen. 

Even na tien uur loopt Eeke vlakbij de pastorie. Haar uitgaansavond zit erop. Onverwacht 
wordt ze ingehaald door Eilke, in gezelschap van Cato. Eilke Barger geeft haar de sleutel van 
de voordeur. Eeke de Groot: ‘Ze vroeg mij of ik de deur wilde openen.’ Het is duidelijk dat er 
iets aan de hand is. De sfeer is geladen. Gespannen. Eeke loopt vast vooruit. Ze laat de 
vrouwen alleen. Beiden wekken een nerveuze indruk. Bij de woning loopt ze direct naar de 
deur, maar er is een probleem. Hij wil niet open. Eeke de Groot: ‘Ik kon het slot niet los 
krijgen.’ Ze wacht op Eilke en Cato die verderop nog wat staan te praten. Als ze even later ook 
bij de voordeur aankomen neemt de domineesvrouw de sleutel van Eeke over. Haar lukt het 
wel de deur te openen. Moeiteloos, onverklaarbaar. Eeke gaat voorop. Eeke de Groot: ‘Ik ben 
het eerst naar binnen gegaan, onmiddellijk gevolgd door de beide anderen.’ De gang is leeg en 
verlaten. Eeke loopt direct door naar de keuken. Zoals het hoort, ze kent haar plaats. Eeke de 
Groot: ‘Ik ging dadelijk de trap af.’ Ze kijkt niet op of om en let niet op de kamers op de 
benedenverdieping die uitkomen op de gang. Ze weet niet of de dominee thuis is. Eeke de 
Groot: ‘Ik heb niet gezien of in de voorkamer of studeerkamer licht aan was.’ Het enige dat ze 
opmerkt is dat Eilke – achter haar – rechtstreeks doorloopt in de richting van de trap naar de 
bovenverdieping. In de keuken steekt Eeke het licht aan. Ze trekt haar handschoenen uit en 
daarna haar jas. Maar terwijl ze daarmee bezig is, hoort ze plotseling een vreselijk kabaal. Ze 
schrikt. Eeke de Groot: ‘Ik had mijn mantel losgemaakt om uit te trekken toen ik in huis enige 
malen een ontzettend leven hoorde.’  Er is iets gaande dat haar grote zorgen baart. Eeke de 
Groot: ‘Alsof er met een liniaal ergens op geslagen werd.’ Gevolgd door een gil. Eeke de Groot: 
‘Ik hoorde een vrouwenstem roepen. Oooh!!! Dit was een erge angstkreet.’ De geluiden komen 
uit de studeerkamer! Paniek maakt zich van haar meester. Eeke de Groot: ‘Ik ben dadelijk de 
keldertrap opgevlogen’. Terwijl ze op de bovenste trede staat ziet ze de vrouw van de dominee 
uit de richting van het trappenhuis komen. Eeke de Groot: ‘Ik vroeg haar wat er aan de hand 
was. Ze zei: niets. Daarop ben ik weer naar de keuken gelopen.’ Eeke wacht in de kelder het 
verdere verloop van de gebeurtenissen af. Ze hoort hoe Eilke door de gang naar de achterkant 
van de woning loopt. Naar de deur die toegang verschaft tot de binnenplaats. Ze hoort dat de 
deur geopend wordt. Eilke loopt naar buiten, concludeert Eeke. Ze houdt haar adem in. Het 
volgende moment hoort ze brekend glas, van een raam. Eeke de Groot: ‘Ik hoorde dat er een 
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glasruit verbrijzeld werd.’ Ze blijft staan waar ze staat. Als aan de grond gespijkerd. Gedienstig 
afwachtend. Bevreesd voor wat komen gaat. De seconden tikken weg. Misschien zelfs 
minuten. 

 

Intussen verlaat de dominee de pastorie. Hij draagt zijn hoge zwarte hoed. Hij gaat zichzelf 
aangeven bij de politie. Eeke staat nog steeds in de keuken. Pas als ze wordt geroepen loopt 
ze weer de trap op. Naar eigen zeggen. Het is de stem van de domineesvrouw. Eeke de Groot: 
‘Mevrouw riep mij.’ Als ze in de gang komt, trekt niet de achter- maar voorzijde van de woning 
haar aandacht. Eeke de Groot: ‘In de gang gekomen zag ik de voordeur wijd open staan. Ook 
de deur van de voorkamer stond open.’ Ze ziet maar één persoon. Totaal ontredderd, volledig 
van de kaart. De gang zit onder de bloedvlekken. Misschien het gevolg van het kapotgeslagen 
raam. Eeke loopt naar Eilke toe. Terwijl ze de deur van de voorkamer kijkt ze naar binnen. Ze 
ziet een beeld dat nooit meer van haar netvlies zal verdwijnen. Ze slaat het op in haar 
fotografisch geheugen. Cato. Dood. Eeke de Groot: ‘Ik zag in het alcoof het lijk van Cato liggen. 
Met het hoofd naar de voorkamer gekeerd.’ Ze kijkt van het stoffelijk overschot naar de 
domineesvrouw. In shock. Eilke begint te schreeuwen. Ongecontroleerd, ten einde raad, 
getraumatiseerd. Eeke de Groot: ‘Mevrouw gilde het uit: Dominee heeft Cato vermoord! Ik wil 
mij verdrinken! Ik zie mijn man – van wie ik zoveel hou – misschien nooit meer.’ Eeke grijpt 
met zachte hand in. Ze pakt Eilke vast en leidt haar naar de achterzijde van de woning. Naar 
het halletje tussen de gang en de binnenplaats. Waarvan de deur met een knip op slot kan 
worden gedaan. Eeke de Groot: ‘Ik heb mevrouw toen voor alle zekerheid opgesloten in het 
gangetje dat op de plaats uitkomt.’ 

Wanneer Eeke de deur van het gangetje weer ontsluit, ziet ze dat de domineesvrouw nog steeds 
volledig de kluts kwijt is. Verdwaasd, door het dolle. Eilke wil naar haar man. Eeke de Groot: 
‘Na een minuut of tien heb ik mevrouw weer bevrijd. Daarna verliet ze de woning, zeggende: 
Ik ga naar de politiewacht.’ Eeke vertrouwt het niet. Zal Eilke eenmaal buiten niet alsnog in 
de gracht springen? Eeke de Groot: ‘Ik ging buiten op de stoep staan en keek haar na. Ik zag 
dat zij werkelijk in de richting van de politie en niet in die van het water ging.’ Terwijl de 
domineesvrouw uit het zicht verdwijnt, gaat de Eeke weer naar binnen. Zij draait de voordeur 
in het slot en loopt de gang in. Alleen. Ze stapt de voorkamer binnen. De gaslamp brandt. Ze 
loopt langs het levenloze lichaam van Cato de studeerkamer binnen, waar het licht ook aan 
is. Ze ziet op het kleine tafeltje midden in de kamer een vuurwapen liggen. Het moordwapen. 
Ze raakt het niet aan. Eeke de Groot: ‘Aan de revolver kleefde bloederig haar.’ De tijd verstrijkt. 
Traag, benauwend. Eeke is alleen met Cato. Desolaat. De stilte omarmt de dood. Tot de politie 
zich – eindelijk – bij de voordeur van de pastorie meldt. Het horrorhuis. Onwerkelijk. Maar 
waar gebeurd.   

In het politiebureau in Harlingen, naast het stadhuis, zit op dinsdagavond 6 maart 1894 een 
zesentwintigjarige agent achter de balie. Zijn naam is Johannes van der Meulen. Hij heeft 
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avonddienst. Het werk zit er bijna op voor vandaag. Denkt hij. Hij weet niet dat zojuist in zijn 
stad een moord is gepleegd. Weerzinwekkend. Historisch. Johannes van der Meulen: ‘Even 
over tienen bevond ik mij aan de politiewacht.’ Plotseling staat de hervormde predikant Johan 
Barger voor zijn neus. Johannes van der Meulen: ‘De dominee kwam met een hoge hoed op 
bij mij. In zenuwachtige toestand zei hij dat hij een moord gedaan had. Ik vroeg hem: Wie? Hij 
antwoordde: Een dochter van Mirande van de Bredeplaats.’  De agent is verbijsterd. Hij kan 
niet geloven dat het waar is wat hij hoort. 

 

De woning aan de Noorderhaven 29 waar Barger Cato doodschoot 

Dominee Barger is volledig van de wereld. In paniek. Nog voordat ten volle tot de politieman 
doordringt wat er is gebeurd, waarschuwt de predikant hem voor iets dat hij bij zich heeft. In 
zijn jaszak. Een vuurwapen. Johannes van der Meulen: ‘De dominee zei: Wees voorzichtig, 
want ik heb een revolver bij mij.’ Hij fouilleert Barger onmiddellijk. Johannes van der Meulen: 
‘Ik haalde een revolver uit de rechterzak van zijn jas tevoorschijn en heb dit in beslag genomen. 
In de kamers van de revolver zaten twee lege hulzen, twee gave patronen en twee die blijkbaar 
geketst hadden.’ De agent roept de hulp in van een collega die onmiddellijk de bewaking van 
de dominee voor zijn rekening neemt. Vervolgens alarmeert hij de commissaris van politie dien 
nietsvermoedend thuis zit. Hij haalt hem persoonlijk op. Samen gaan ze naar de plaats delict 
– de pastorie aan de Noorderhaven – waar ze Eeke de Groot aantreffen. Johannes van der 
Meulen: ‘Nadat wij gebeld hadden deed de dienstbode open.’  Ze is ontdaan. Stijf van de 
spanning. Dapper. 

Direct achter de voordeur zien de politiemannen de eerste sporen van de moord. Van de 
geweldsexplosie. Johannes van der Meulen: ‘Ik zag al dadelijk bij het binnentreden dat de 
gang met bloedvlekken bedekt was.’ Temidden van het bloed ligt een vrouwenmuts, een klots. 
Een luguber relikwie. Johannes van der Meulen: ‘Ik zag links van de voordeur een klots vol 
bloed liggen, tegenover de deur naar de voorkamer.’  Een stille getuige. Badend in het bloed. 
De klots van Cato. Vervolgens kijkt Johannes van der Meulen door de openstaande deur de 
voorkamer in en ziet in het alkoof het stoffelijk overschot  van een jonge vrouw liggen. Hem 
onbekend. Johannes van der Meulen: ‘Ik zag het lijk van een vrouw. Ik wist niet wie het was. 
Cato Mirande kende ik niet.’ Samen met de commissaris gaat hij de voorkamer binnen. Ze 
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lopen langs het lijk naar de studeerkamer. Daar ligt de revolver die de dienstmeid ook al had 
gezien. Johannes van der Meulen: ‘Op de kleinste van twee tafels zag ik een revolver liggen.’ 
Het tweede vuurwapen van de predikant. Eveneens gebruikt. Leeggeschoten. Johannes van 
der Meulen: ‘Alle patronen waren afgeschoten. Er zaten lege  hulzen in.’ In de studeerkamer 
is een bloedbad aangericht. Johan Barger moet er verschrikkelijk tekeer zijn gegaan. 
Sadistisch. Johannes van der Meulen: ‘Om de tafel waarop de revolver was achtergelaten lag 
een grote plas bloed op de grond. Vlak daarbij lag een stoel ondersteboven.’ De deur tussen 
de studeerkamer en de gang zit dicht. Afgesloten door middel van een grendel. Voor hij het 
meisje om het leven bracht heeft hij haar ingesloten. Onbarmhartig. Ze kon geen kant meer 
op. Ze zal doodsbang zijn geweest. De commissaris heeft genoeg gezien. Hij geeft zijn 
ondergeschikte opdracht om dokter Schurink op te halen, een plaatselijke huisarts. Zo snel 
mogelijk. 

 

Noorderhaven 

Nadat hij de dokter bij de pastorie heeft afgezet keert Johannes van der Meulen terug naar 
het politiebureau. Naar de dominee. De beelden van de plaats delict spoken door zijn hoofd. 
Het kost hem moeite zich te beheersen. Adrenaline. Ook de domineesvrouw is aanwezig. Ze 
bevindt zich in een aparte kamer. Gescheiden van haar man. De predikant – de verdachte – 
heeft zichzelf in korte tijd herpakt. Typisch Johan Barger. Hij neemt een hautaine houding 
aan. Allesbehalve terneergeslagen. Geenszins schuldbewust. Eerder zelfingenomen. Uit de 
hoogte. Uit de bovenklasse. De politieman zwijgt. Hij neemt Johan Barger mee naar een 
verhoorkamer. Maar van ondervraging kan geen sprake zijn, stelt de dominee. Hij wil wachten 
tot de hoogste baas er is. Alleen met hem wil hij spreken. Arrogant. Johannes van der Meulen: 
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‘Ik vroeg hem hoe alles zich had toegedragen. Daarop zei hij dat geheel naar waarheid aan de 
commissaris wilde vertellen.’  

Politiecommissaris Evert de Veer is negenenveertig jaar en een zeer ervaren rechercheur. Een 
bekende verschijning in de plaatselijke gemeenschap. Hij kent de dominee. Hij kent Cato. Dat 
maakt het extra lastig om te onderzoeken welk drama zich in de pastorie heeft afgespeeld. In 
het Heilige der Heiligen. Te midden van de vele bijbels. De Veer onderwerpt de woning aan een 
nauwkeurige inspectie. Eerst de gang. De commissaris heeft een scherpe blik. Evert de Veer: 
‘Er zat haar en een gaatje in de bebloede vrouwenklots.’ Gedragingen tijdens het misdrijf. 
Doorboord door een kogel. Een raadselachtig spoor. Dan het alkoof. De commissaris buigt 
zich over het slachtoffer. Morsdood. Macaber. Evert de Veer: ‘Cato Mirande lag met haar 
voorhoofd naar de voorkamer met haar linkerarm recht uitgestrekt boven het hoofd en met 
haar rechterarm langs de zijde van het lichaam. Ik zag dadelijk dat Cato reeds dood was omdat 
de hersenen gedeeltelijk bloot lagen.’ Tenslotte de studeerkamer. Op de revolver op het kleine 
tafeltje treft hij sporen van het slachtoffer aan. Het vuurwapen is in contact geweest met het 
hoofd van Cato. Een liquidatie. Evert de Veer: ‘Er zat bloederig haar aan.’ In de muurkast, 
tussen het alkoof en de afgesloten gangdeur, ontdekt De Veer een gaatje. Een volgend spoor 
dat helpt om de toedracht van het misdrijf objectief te kunnen reconstrueren en de verklaring 
van de dominee – die later die nacht zal volgen – te kunnen verifiëren. Evert de Veer: ‘Ik zal in 
de deur van de muurkast een gaatje waarin haar zat. Het was geheel gelijk aan het haar van 
de bebloede vrouwenklots in de gang. Toen ik de kastdeur opende zag ik dat het gaatje door 
de hele deur zat. Daarachter had zich in de kast in een stapel papieren een soortgangetje 
gevormd.’ CSI in de negentiende eeuw. 

Rond elf uur verschijnt dokter Roelof Schurink ten tonele. Hij is zevenentwintig jaar en nog 
niet zo lang actief in Harlingen. Hij buigt zich voorzichtig over het levenloze lichaam en stelt 
nu ook formeel de dood van het meisje vast. Evert de Veer: ‘Schurink constateerde de dood 
van Cato Mirande.’ De arts kent het slachtoffer niet. Het maakt de handelingen niet minder 
belastend. Roelof Schurink: ‘Het lijk lag op de buik. De rechterzijde van het gelaat lag in een 
bloedplas, de linkerzijde was naar boven gekeerd. Bij opheffing van het hoofd bemerkte ik dat 
er twee revolverkogels in het haar van de overledene zaten. Aan de rechterzijde. Ik heb ze eruit 
genomen en aan de commissaris overhandigd.’   

De Veer weet genoeg. De dienstbode – die nog steeds in het huis is gebleven – mag naar huis. 
Naar haar ouders elders in de stad. Een agent loopt met Eeke de Groot mee. De politiebaas 
gaat er ook vandoor, maar zijn werk zit er nog lang niet op. Hij heeft dokter Schurink verzocht 
om hem te vergezellen. Hij laat de pastorie in goede orde achter. Twee politiemannen zullen 
er de hele nacht de wacht houden. Evert de Veer: ‘Ik heb alles in gelijke toestand laten liggen 
en ben na de voordeur te hebben gesloten naar het politiebureau gegaan.’ De commissaris 
treft in het bureau niet alleen de dominee – achter slot en grendel – maar ook zijn vrouw. Eilke 
vertelt dat ze haar man nog even heeft gesproken. In aanwezigheid van de agenten die hem 
bewaken. Een laatste woord. Denigrerend. Bot. Evert de Veer: ‘Toen zijn vrouw hem had 
gevraagd of ze nog iets voor hem kon doen, luidde zijn antwoord: Ja, zorg dat ik mijn 
nagelschuier krijg.’  Een nagelschuier is een borsteltje. Het toppunt van hooghartigheid. En 
egocentrisme. 

De commissaris ontfermt zich over de radeloze vrouw. Hij brengt haar naar de pastorie van 
Hendrik Arie Leenmans, om de hoek in de Voorstraat. De vrouw is compleet in de war. Wat 
Eilke Barger allemaal heeft meegemaakt, wat ze precies weet, wat ze allemaal heeft gezien, en 
wat ze heeft gedaan, is onbekend. Evert de Veer: ‘Ik heb haar logies bezorgd bij predikant 
Leenmans.’ 
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Het is inmiddels 7 maart 1894, omstreeks half één. De commissaris richt zich tot de verdachte 
– Johan Barger – in 1894 nog ‘de beklaagde’ geheten. Een onwerkelijke situatie. Bizar. Evert 
de Veer: ‘Ik heb hem in verhoor genomen.’ De politiebaas doet de ondervraging niet alleen. 
Dokter Schurink is er ook bij. Het is de reden dat de arts is meegelopen. Evert de Veer: ‘Dat 
gebeurde op mijn verzoek.’ De Veer realiseert zich het grote belang van het verhoor. Niet alleen 
maatschappelijk, maar ook strafrechtelijk. Cruciaal. Is de dominee bij zijn volle verstand? Of 
is hij gek geworden? Evert de Veer: ‘De arts was erbij om waar te nemen of de verstandelijke 
vermogens van de beklaagde wel in orde waren.’ Dokter Schurink kent de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van de dominee niet. Johan Barger heeft zich ooit wel informeel als 
patiënt bij hem aangemeld, maar hij is nooit daadwerkelijk bij hem op consult geweest. Roelof 
Schurink: ‘Barger heeft mij in het verleden wel eens gevraagd of hij bij voorkomende ziekte 
mijn hulp mocht inroepen, maar dat is nooit gebeurd.’ Op het oog is er niets met de verdachte 
aan de hand. Hij oogt rustig. De kolkende massa in zijn binnenste is aan de buitenkant niet 
zichtbaar. In het holst van de nacht, terwijl de bevolking van Harlingen onwetend van het 
drama in diepe rust is, wordt in de Friese havenstad misdaadgeschiedenis geschreven. 
Schokkend. Scandaleus. De dominee legt een volledige bekentenis af. Evert de Veer: ‘De 
beklaagde bekende dat hij een moord had begaan.’ Johan Barger – veertig jaar oud – verklaart 
zonder voorbehoud welke gruweldaad hij heeft begaan. Dat hij Cato Mirande doelbewust om 
het leven heeft gebracht.  Hij geeft toe dat hij het allerergste heeft gedaan dat een mens kan 
doen. Dat hij het zesde gebod uit het oude testament – gij zult niet doden – heeft geschonden. 
De ultieme zonde, begaan door een dienaar gods. Evert de Veer: ‘De beklaagde bezigde onder 
andere de volgende woorden: ‘Ik ben geen christen meer, ik ben een schurk, ik heb een moord 
gedaan.’ Volgens de commissaris is Barger helder en normaal op het moment dat hij dit 
verklaart. Evert de Veer: ‘Hij was buitengewoon kalm.’ De dokter bevestigt dit. Roelof 
Schurink: ‘De beklaagde was behoorlijk bij zijn zinnen. Hij nam behoorlijk de tijd om zijn 
antwoorden te geven. Ik heb geen spoor van verstoordheid van geest bij Barger waargenomen.’ 
Om dit te onderstrepen geeft de politieman een voorbeeld. De dominee verbetert zichzelf als 
hij een taalfout maakt. Wanneer hij in een zin ‘op de grond’ zegt, in plaats van ‘op den grond’, 
herstelt hij dat meteen. Het tekent ook zijn hoogmoed. Zijn waanzin. Hij denkt nog steeds een 
heer van stand te zijn. Met taalkundige kwaliteiten. Wanneer de commissaris Johan Barger 
vraagt naar het motief voor zijn gruweldaad, geeft hij zonder omwegen zijn jarenlange 
buitenechtelijke relatie met Cato toe. Hij geeft ook toe het tiende gebod uit het oude testament 
– gij zult niet begeren – aan zijn laars te hebben gelapt. En in deze verboden liefdesaffaire ligt 
de reden voor de moord verscholen. De directe aanleiding om het leven van het jonge meisje 
zo weerzinwekkend te beëindigen. Bekent hij. Roelof Schurink: ‘Hij zei: Ik deed het omdat ik 
jaloers was en Cato weigerde om de verstandhouding, die er tussen ons bestaan had, voort te 
zetten.’ De gewelddadige dood van Cato Mirande was een crime passionelle. Moord uit afgunst. 
Volgens de verklaring van Johan Barger.   

De volgende morgen begin onder leiding van een rechter-commissaris het gerechtelijk 
vooronderzoek. Op de plaats delict vindt allereerst het officiële technische onderzoek plaats. 
Commissaris De Veer is ook weer present. Hij heeft maar kort geslapen. Er is ’s nachts niets 
van plaats veranderd of aangeraakt in de woning. Evert de Veer: ‘Ik vond alles in dezelfde 
situatie terug als waarin ik het ’s avonds achtergelaten had.’ De muurkast in de studeerkamer 
wordt nauwkeurig onder de loep genomen. De commissaris had de avond ervoor een gaatje in 
de deur en op dezelfde hoogte in de kast een gangetje in een stapel papieren vastgesteld. Zijn 
vermoeden dat er een kogel is ingeslagen blijkt te kloppen. Evert de Veer: Uit de stapel 
papieren kwam een revolverkogel tevoorschijn.’ 

Bij het stoffelijk overschot worden negen briefjes aangetroffen. Ze zijn geschreven door Eilke 
Barger. De briefjes blijken onderdeel te zijn geweest van haar strategie om Cato over te halen 
om nog één keer naar de pastorie terug te keren. Voor een laatste ontmoeting tot afscheid. 
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Het laatste briefje zit er ook bij. De argwaan van de dominee dat zijn vrouw hem tegenwerkte 
blijkt ongegrond. Eilke Barger heeft er wel degelijk alles aan gedaan om zijn wens te vervullen. 
Tenslotte met succes. Met de dood tot gevolg. 

Er worden meerdere flessen jenever in de kamer aangetroffen. Een aangebroken fles – op de 
schoorsteenmantel – wordt veiliggesteld. Evert de Veer: ‘We zagen daar een jeneverfles staan. 
Nagenoeg leeg.’ Strafrechtelijk wordt de jenever niet als een belangrijk bewijsmiddel 
beschouwd. Maar in feite vertelt de vrijwel geheel leeggedronken fles het echte verhaal achter 
de moord. De jenever verbeeld het ware gezicht van de dominee. Het symboliseert de andere 
– duistere – kant van Johan Barger die hij na Goudswaard altijd verborgen heeft weten te 
houden. Niemand kende hem werkelijk. Niemand wist wat hij in zijn studeerkamer uitspookte. 
Niemand kende zijn intens zieke geest. De tintelingen. Levensgevaarlijk. Voortdurend onder 
invloed van drank.  

 

Noorderhaven, Harlingen 

Dokter Schurink is ook weer van de partij. Samen met een collega. Beiden in de hoedanigheid 
van schouwarts. Ze leggen tegenover de rechter-commissaris de gelofte af. Roelof Schurink: 
‘Wij beloofden de schouwing te zullen doen en daarvan een schriftelijk verslag uit te brengen.’ 
Doel is de doodsoorzaak van Cato Mirande formeel vast te stellen. Tijdens de sectie worden 
nog twee kogels in het hoofd van het slachtoffer aangetroffen. Buiten de twee die de dokter de 
avond ervoor al in het haar had gevonden. Roelof Schurink: ‘We vonden ze in de hersenen van 
het lijk.’ Inspectie van de beide revolvers van Barger leert de medische experts dat de kogels 
‘zeer waarschijnlijk‘ uit deze wapens afkomstig zijn. Roelof Schurink: ‘De kogels die ik in de 
nacht na de moord verwijderde en de kogels die mijn collega en ik de dag erna bij de schouwing 
vonden kunnen zeer wel – wat kaliber betreft – afgeschoten zijn door de betreffende wapens.’ 
De doodsoorzaak van de verslagene - het slachtoffer - is niet moeilijk te bepalen. Roelof 
Schurink: ‘De verslagene had vier schotwonden in haar hoofd die ieder op zichzelf reeds 
dodelijk waren. Een van de schotwonden was van rechts ingekomen. De andere drie schoten 
waren vanaf de linkerkant toegebracht. Aan de linkerzijde was de hersenuitstorting veel 
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groter.’ De eindconclusie is helder. Bikkelhard. Roelof Schurink: ‘Het vermoeden ligt voor de 
hand dat het schot van de rechterzijde het eerst is gegeven en direct dodelijk was.’  

Schurink voert de schouw uit met een collega. Pieter Hendrik van Eden is tweeëndertig jaar 
en een bekend arts in Harlingen. Vooruitstrevend. Ambitieus. Hij kende Cato Mirande 
persoonlijk. Confronterend. Hij bevestigd de bevindingen van Schurink. Pieter Hendrik van 
Eden: ‘Er zijn minstens vier kogels in en door het hoofd geschoten. Het eerste schot is van de 
rechterzijde in het hoofd gedrongen.’ De dokter vestigt de aandacht op een verwonding die 
weliswaar niet dodelijk was, maar die wel relevant kan zijn voor het vaststellen van de 
toedracht van het misdrijf. Het gaat om de linkerarm van Cato. Pieter Hendrik van Eden: ’ De 
verwonding aan de linker bovenarm moet zijn toegebracht bij het leven van de verslagene, of 
een ondeelbaar ogenblik daarna. Mogelijk is de wond veroorzaakt doordat tijdens het opheffen 
van de arm er een kogel langs geschampt is.’ Het legt een verband met de sporen die zijn 
aangetroffen in de muurkast. Pieter Hendrik van Eden: ‘Ik heb het gaatje in de kast gezien. 
Dat is ongeveer op de hoogte van een opgeheven arm. De kogel die in de kast is gevonden kan 
dus de bloedige uitstorting aan de linkerarm veroorzaakt hebben.’ 

De rechter-commissaris is door de politiecommissaris op de hoogte gesteld van de 
belangrijkste details uit de bekentenis van de dominee. Waaronder het overspel, de jarenlange 
seks. Daarom vraagt de onderzoeksrechter de artsen of ze kunnen vaststellen of Cato Mirande 
nog maagd was. Hij wil weten of er bij het slachtoffer sporen van penetratie zichtbaar zijn. 
Delicaat. De artsen voeren ter plekke een inwendig onderzoek uit. Ruw. Roelof Schurink: ‘De 
vagina liet gemakkelijk een introductie van twee vingers toe.’ Ze trekken een heldere conclusie. 
Roelof Schurink: ‘De mogelijkheid dat er met de verslagene coitus was uitgeoefend is niet 
uitgesloten. Het hymen was althans niet meer aanwezig.’ Het hymen is synoniem voor het 
maagdenvlies. Cato is dus in ieder geval ontmaagd. Er is sprake geweest van seksueel verkeer. 
Precair. 

Met deze vaststelling eindigt het eerste deel van het gerechtelijke onderzoek. Dankzij de 
aangetroffen sporen kan de kogelregen die Johan Barger op zijn minnares heeft afgevuurd nu 
redelijk secuur worden gereconstrueerd. Er zijn in de twee revolvers in totaal acht lege hulzen 
aangetroffen. Acht schoten. Acht kogel, waarvan er vijf zijn teruggevonden. 

De eerste drie schoten missen doel. Het vierde schot weert Cato af met haar linkerarm. De 
kogel eindigt in de kast. Cato valt op de grond. Johan Barger springt boven op haar. Daarbij 
valt een stoel om. Vervolgens velt hij van zeer dichtbij het vonnis. Met vier schoten, waarvan 
het eerste al dodelijk is. Een van de vier kogels doorboort de klots, die later is teruggevonden 
in de gang. De moord is een kille afrekening. Zonder mededogen. Zonder gevoel. Onmenselijk. 
Barbaars. Onbeschaafd. 

 Johan Barger is de enige persoon die kan navertellen hoe het misdrijf zich die fatale 
dinsdagavond precies heeft voltrokken. De hervormde predikant zal de feiten – behalve 
tegenover de politiecommissaris – ook tegenover zijn rechter bekennen. Dit is zijn relaas. Een 
ongemakkelijke waarheid. 

Dinsdagavond 6 maart 1894 heeft de dominee na afloop van de catechisatie, rond kwart over 
negen, eigenlijk nog een verjaardagsvisite af te leggen bij een gemeentelid. Maar daar gaat hij 
niet naartoe. Johan Barger: ‘Ik ben dadelijk naar huis gegaan. Ik ben daar omstreeks half tien 
aangekomen. Ik ben de deur van de kelderverdieping ingegaan.’ Er is niemand thuis. Johan 
Barger: ‘Ik heb mij naar de studeerkamer begeven, alwaar ik het gaslicht heb aangestoken.’ 
Hij rekent op de komst van Cato. Hij vertrouwt op de gehoorzaamheid van zijn vrouw. Hij treft 
alle voorbereidingen voor de laatste ontmoeting met zijn geliefde. Het finale aftellen. Johan 
Barger: ‘Ik heb de deur van mijn studeerkamer die naar de gang leidt met een grendel van 
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binnen afgesloten. Dat deed ik om ongestoord met Cato te kunnen spreken.’ Zijn handen 
trillen. Hij opent het houten kastje tussen de alkoofdeuren en de kachel. Hij pakt de fles 
jenever en schenkt een aantal borrels in. De fles zet hij op de schoorsteenmantel. Johan 
Barger: ‘Voorts heb ik na mijn thuiskomst enige glazen jenever gedronken. Ik kan met geen 
mogelijkheid meer zeggen hoeveel. Het kunnen er acht zijn geweest, evengoed maar twee.’ Hij 
pakt de twee vuurwapens die hij vrijdags in Amsterdam heeft gekocht en zondags heeft 
geladen. Hij heeft ze de afgelopen dagen in hetzelfde kastje bewaard, naast de jenever. Johan 
Barger: ‘Ik heb beide geladen revolvers uit het gesloten kastje genomen. Ik heb er eentje 
neergelegd in mijn boekenkast en de andere in de muurkast. Daarvan heb ik de deur open 
laten staan.’ De wapens liggen voor het grijpen. Hij kijkt op de klok. Bijna 22.00 uur. Hij 
neemt nog een borrel. En dan hoort hij de voordeur open gaan. Er komen meerdere personen 
binnen. Eilke is niet alleen. Is het haar eindelijk gelukt? Johan Barger: ‘Omstreeks tien uur 
hoorde ik mensen thuis komen.’ Hij voelt de tintelingen. Het brandt. Hels. Johan Barger: ‘Ik 
ging naar de voorkamer om te zien of mijn vrouw Cato misschien ook had meegebracht.’ Door 
de alcoofdeuren ziet hij haar staan. Zijn meisje. Zijn geliefde. Zijn bezit. Een vertrouwd beeld. 
Johan Barger: ‘Ik zag dat Cato in de voorkamer bezig was het gas op te draaien.’ De dominee 
bedenkt zich geen moment. Het verschil van een moment. Hij sluit de kamer. De kooi. Cato is 
terug in zijn macht. Johan Barger: ‘Ik ben direct naar de deur van de voorkamer gegaan en 
heb die deur gesloten. Ik heb de sleutel bij me gestoken zodat Cato zich niet kon verwijderen. 
Ik heb niet gezien dat Cato dit niet aanstond.’ Het meisje draagt haar klots. Zoals altijd. De 
dominee loopt op haar af. Hij pakt haar beet. Stevig. Ze praten. Voor het eerst sinds 31 januari. 
Er wordt niet veel gezegd. Johan Barger: ‘Dit gesprek vond plaats in de voorkamer.’ Hij stelt 
de hamvraag. Johan Barger: ‘Ik smeekte haar: Cato, moet nu alles tussen ons uit zijn?’ Cato 
deinst achteruit. Maar ze weet dat ze niet weg kan. Ze is bang. Ze durft geen antwoord te 
geven. Johan Barger: ‘Ze antwoordde: Daar zal ik mij op bedenken.’ Ze loopt naar het Heilige 
der Heiligen. Het voormalige paradijs. De kamer die meer dan twee jaar hun liefdesnest was. 
Ze weet dat daar ook een deur naar de gang is. Johan Barger: ‘Cato is door het alcoof naar 
mijn studeerkamer gegaan.’ De dominee loopt haar achterna. Zijn hoofd tolt. Cato heeft geen 
‘ja’ gezegd. Zijn psyche slaat door. Ze heeft geen ‘ja’ gezegd. Nooit meer. Nooit meer. Nooit meer 
‘ja’. Johan Barger: ‘Ik zag aan haar gezicht dat zij niets meer van mij wilde weten.’ Ze springt 
naar de deur. Ze wil weg. De deur zit op slot. Ze zit gevangen. De dominee rent op hetzelfde 
moment naar de boekenkast. Hij schuift het gordijn opzij en grist de eerste revolver van een 
plank. Johan Barger: ‘Ik besloot om mijzelf in haar tegenwoordigheid van kant te maken.’  
Onzin. Een leugen, achteraf. Van de boekenkast holt hij naar de muurkast, waar hij ook het 
tweede wapen pakt. Johan Barger: ‘Ik heb de beide revolvers gegrepen en de deur van de 
muurkast gesloten.’  Cato begint te gillen. Doodsbang. Eeke de Groot hoort het in de kelder. 
Eilke op de bovenverdieping. De dominee ontgaat het. Hij hoort helemaal niets meer. Verdoofd 
door wat er gebeurt. En te gebeuren staat. Johan Barger: ‘Ik heb niet gehoord dat Cato een 
angstkreet geslaakt heeft.’ Hij plaatst de twee revolvers tegen zijn hoofd. Naar eigen zeggen. 
Johan Barger: ‘Ik zette de beide revolvers met de lopen tegen mijn slapen.’ Een dramatisch 
beeld. Als het waar zou zijn. Er zijn geen aanwijzingen voor gevonden. Hij haalt in ieder geval 
de trekkers niet over. Nog niet. Johan Barger: ‘Ik durfde ze evenwel op dat ogenblik niet af te 
trekken. Ik heb de wapens van mijn hoofd afgenomen.’ Hij ziet Cato. In totale radeloosheid. 
Hij denkt nooit meer – nooit meer – nooit meer ‘ja’. De gedachte maakt hem blind van woede. 
Waanzinnig. Een kolkende maalstroom. Een dodelijke mix. En dan begin hij te schieten. Eerst 
in het wilde weg. Met de ene revolver. Dan met de andere. Gericht. Johan Barger: ‘Ik heb 
daarop een schot op Cato gelost. Dat deed ik opzettelijk om haar te doden.’ Het schampschot. 
Cato valt naast het kleine tafeltje. Johan Barger: ‘Ik zag haar dadelijk neerzinken, midden in 
de kamer.’ Ze leeft nog. De dominee stort zich op haar. Hij struikelt daarbij over een stoel. 
Johan Barger: ‘Ik ben toen boven op haar gevallen. Hoe weet ik niet.’ Cato ligt op de grond. 
Machteloos. Kansloos. Met de dood voor ogen. Johan Barger ligt bovenop haar. Hij houdt de 
tweede revolver dicht tegen haar hoofd. Hij kan niet meer missen. De eerste kogel schiet hij 
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in de rechterkant. Dodelijk. De volgende drie verbrijzelen vanaf de linker zijde haar hersenen. 
In koelen bloede. Johan Barger: ‘Ik heb – op haar liggende – nog enige schoten in haar hoofd 
gelost.’ Het bloed spat rond. Een oorverdovend lawaai weerklinkt. Het raam in de 
studeerkamer wordt aan gruzelementen gegooid. Johan Barger: ‘Ik hoorde glas rinkelen.’ Het 
is Eilke. Panisch. De dominee reageert. In trance. Maar hij zegt dat hij zich niet meer kan 
herinneren wat er vervolgens is gebeurd. Een zwart gat. Een black-out. Acuut 
geheugenverlies. Een mysterie. Hoe komen de bloedvlekken in de gang? Van wie zijn ze? Hoe 
is de klots bij de voordeur terechtgekomen? Wie heeft haar daar achtergelaten? Wat is er na 
de schoten allemaal nog meer gebeurd? Wat is er nog gezegd? Het zijn vragen die 
onbeantwoord zullen blijven. Het ‘geheim van de studeerkamer’. Een pact. Het geheugen van 
de dominee werkt pas weer als hij in de gang staat. Bij de voordeur. Johan Barger: ‘Ik bevond 
mij direct daarop voor in de gang. Ik weet niet meer hoe ik daar zo gauw ben gekomen.’ Met 
de hoge zwarte hoed op zijn hoofd verlaat hij de pastorie. Richting het politiebureau. Zijn 
laatste wandeling door Harlingen. Zijn laatste wandeling als dominee. De rest is geschiedenis. 

 

Politiebureau, Harlingen 

De ochtend na de moord dringt het verschrikkelijke nieuws razendsnel door tot de inwoners 
van Harlingen. Als een lopend vuurtje door de stad. Heb je het al gehoord? De hervormde 
dominee van de Noorderhaven heeft een moord gepleegd! De jongste dochter van Mirande van 
de Grote Bredeplaats was zijn minnares! Ongeloof heerst in alle lagen van de bevolking. De 
hervormde gemeente slaat haar handen voor haar ogen van ontzetting. Verdriet vult de 
straten. Er worden veel tranen geplengd. De  eerste woedekreten weerklinken. De volgende 
morgen. 

In het politiebureau haalt Johan Barger het bloed onder de nagels van zijn bewakers vandaan. 
Hij gedraagt zich alsof hij nog steeds een gerespecteerd predikant is. Alsof hij geen moord 
heeft gepleegd. Met een houding die hem niet in dank wordt afgenomen. Wanneer de 
politiemannen op het punt staan om iets te eten, zonder eerst de zegen van god te vragen, 
grijpt hij in. Een politieman: ‘Hij zei: Gaat dat hier zomaar? Zonder bidden?’ Vervolgens vouwt 
hij zijn handen, sluit hij zijn ogen en gaat uitgebreid voor in gebed. Voor iedereen hoorbaar. 
Huichelarij. 

Zullen Uw wonderen bekend worden in de duisternis en Uw gerechtigheid in het land der 

vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot U en mijn gebed komt U voor in den morgenstond. 
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Blokhuispoort, Leeuwarden 

‘s Middags staat er in opdracht van Petrus Mirande senior al een rouwadvertentie in de 
Harlinger Courant: 

Heden overleed tot onze innige droefheid, door een noodlottig ongeval, onze geliefde Dochter, 
Zuster en Nichtje CATHARINA HELENA in de jeugdige leeftijd van 23 jaar. Mede namens de 

familie C.L. MIRANDE. 

Om drie uur wordt Johan Barger vanuit het politiebureau naar het station vervoerd. In een 
afgesloten rijtuig. Hij zal met de trein naar Leeuwarden worden gebracht. Daar zal hij worden 
ingesloten in het huis van bewaring, in afwachting van zijn berechting. De bevolking krijgt 
lucht van het transport en stroomt massaal toe. Woest. In staat tot lynchen. Het is maar goed 
dat Johan Barger niet te voet is en goed wordt beschermd. Anders zou het volk voor eigen 
rechter hebben gespeeld. Zonder twijfel. De koetsier van het rijtuig kent de verdachte goed, 
omdat hij hem in het verleden vaak naar preekbeurten in de omliggende dorpen en steden 
heeft vervoerd. Heen en terug. Hij kan het niet laten om Johan Barger bij het instappen te 
bespotten. De koetsier: ‘Enkele reis of retour, dominee?’ De dominee: ‘verrek jij maar.’  

Eilke Barger, die de nacht na de moord heeft doorgebracht in de pastorie van dominee 
Leenmans, wordt ondergebracht bij haar familie in Groningen. Van haar zal nooit meer iets 
worden vernomen. 

De moord leidt tot veel beroering, ook buiten Harlingen. Overal in het land wordt aandacht 
aan de zaak besteed. De pers duikt bovenop de affaire. De vader van Johan Barger wordt 
geciteerd. De inmiddels achtenzestigjarige Petrus Barger zegt dat hij al meer dan tien jaar 
geen contact meer heeft gehad met zijn zoon. Die hem en zijn familie eerder ook al zoveel 
ellende heeft gebracht. Petrus Barger: ‘Het is verwonderlijk hoe deze onmens – zo lang hij in 
Harlingen woonde – zich zo heeft weten te maskeren.’ De media-aandacht is echter van korte 
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duur. De kranten wachten, zoals gebruikelijk in dit soort gevallen, op de rechtszaak. Pas dan 
zullen de exacte feiten en omstandigheden van de tragedie door de autoriteiten bekend 
gemaakt worden gemaakt. Inclusief de vunzige details. Pas dan zullen ze groots uitpakken. 
Eigen onderzoek door misdaadjournalisten is in de negentiende eeuw niet aan de orde. Not 
done. 

 

Blokhuispoort, 1500-1580 

De hervormde kerk zit in een extreem lastig parket. In de consistoriekamer van de Nieuwe 
Kerk komt een select groepje kerkenraadsleden bijeen. Een dominee die zich schuldig maakt 
aan overspel en moord is wel het laatste dat de toch al zo geteisterde kerk kan gebruiken. Een 
godsgeschenk voor de gereformeerden. Koren op de molen van de socialisten. Een zwartere 
bladzijde is bijna niet denkbaar. Eén ding staat vast. Nog meer ellende dan er nu al naar 
buiten is gekomen is uit den boze. De hele zaak moet zo snel mogelijk in de doofpot. Hendrik 
Arie Leenmans, de enig overgebleven predikant, krijgt de opdracht om deze loodzware taak te 
vervullen. Tijdens de bijeenkomst wordt niet genotuleerd. Het besprokene behoort tot het 
‘geheim van de consistoriekamer.’ De vergadering heeft, bij wijze van spreken, niet 
plaatsgevonden. 

Vrijdag 9 maart laat de hervormde gemeente in Harlingen voor het eerst publiekelijk van zich 
horen. Er wordt bekendgemaakt dat dominee Leenmans de classis in Franeker – het hogere 
bestuursorgaan – heeft geïnformeerd over de arrestatie van predikant Barger. Zonder verdere 
details. Conform het doofpotbeleid. 

Zaterdag 10 maart wordt Cato Mirande begraven. Ze krijgt haar laatste rustplaats op de 
Algemene Begraafplaats. De kist wordt gevolgd door de mannelijke familieleden, vader Carel, 
oom Petrus senior, broer Petrus junior, en haar zwager. Er ligt een krans van witte bloemen 
op haar kist. Het staat zwart van de mensen langs de route. Een stille tocht. Een zwijgend 
protest tegen de gruweldaad van de hervormde dominee. Ook bij het graf wordt niet gesproken. 
De Harlinger Courant beschrijft de uitvaart als ‘een eenvoudige maar treffende plechtigheid’. 
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Hervormde kerk Harlingen 

Zondag 11 maart leidt dominee Leenmans een van de meest beladen kerkdiensten die ooit in 
Harlingen is gehouden. De schande is immens. Overspel en moord, door een dienaar gods. De 
gemeente is in verwarring. Maar de bijbel geeft houvast. Bidden biedt troost. De predikant 
slaat zijn zwarte vleugels uit en benadrukt de vergevingsgezindheid van de kerk. Maandag 12 
maart maakt de classis in Franeker bekend dat dominee Johan Barger uit Harlingen  is 
geschorst als predikant bij de Nederlands hervormde kerk. Tijdelijk. Voorlopig. Verder zwijgt 
men. 

Dinsdag 13 maart vergadert de kerkenraad van de hervormde gemeente in Harlingen. 
Ogenschijnlijk voor het eerst. Onder leiding van dominee Leenmans. Er zijn twaalf leden 
aanwezig. Een van hen maakt de notulen. Daarin staat slechts dat de classis ‘officieel op de 
hoogte is gesteld omtrent het bestaande feit van dominee J. Barger, gepleegd op 6 maart 1884. 
Verder niets. Het vervolgd van de doofpot. 

Dinsdag 20 maart bedankt de familie Mirande de inwoners van Harlingen voor het medeleven, 
in de vorm van een advertentie in de plaatselijke krant. Betaald door Petrus senior. 

De familie Mirande betuigt door deze haar innige dank voor de vele bewijzen van deelneming 

bij het voor haar zo smartelijk verlies van haar geliefde Dochter, Zuster en Nichtje CATHARINA 
HELENA. 

Binnen de familie Mirande gaat ieder op zijn eigen wijze met het verdriet om. Op de Grote 
Bredeplaats is het laatste restje levensvreugde met de dood van Cato verdwenen. Carel 
vertoont zich bijna niet meer buiten. In de Voorstraat lijkt het ergste leed al snel geleden. Daar 
gaat in april de vlag alweer uit. Op 22 april, zes weken na de tragedie, staat er opnieuw een 
advertentie in de Harlinger Courant. Nu met een heel andere inhoud. Puur commercieel. De 
galanteriewinkel pakt uit met een wervende campagne. 

Intussen vinden er nog twee laatste bestuur bijeenkomsten plaats binnen de hervormde kerk. 
Daarbij staat de zaak Johan Barger op de agenda. Op 19 maart zet het provinciaal 
kerkbestuur – het hoogste kerkelijk orgaan in Fryslân – de dominee uit zijn ambt. Na een 
schriftelijk verhoor waarin hij de misdaad opnieuw heeft bekend. Een eenvoudige ambtelijke 
handeling. Geen haan die er naar kraait. Er worden geen nadere mededelingen gedaan. Op 
10 april wordt de pijnlijke affaire afgerond door de kerkenraad van Harlingen. Al even stilletjes 
en onopvallend. In de notulen wordt vermeld dat het kerkbestuur eensgezind achter dominee 
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Leenmans staat, die tot nader orde overal alleen voor zal staan. Over de moord en de rol die 
hun voormalige dominee Barger daarbij heeft gespeeld wordt opnieuw niets aan het papier 
toevertrouwd. Men verwijst alleen naar ‘de toestand der gemeente’.  Na deze vergadering zal 
er binnen de hervormde kerk – officieel – nooit  meer een woord aan de zaak worden 
vuilgemaakt. Tot op de dag van vandaag. De doofpot functioneert al meer dan een eeuw naar 
behoren. Voor een groot deel dankzij de inzet van dominee Hendrik Arie Leenmans. Jarenlang. 

 

Blokhuispoort 

Zaterdag 26 mei 1894 zit de rechtszaal van de arrondissementsrechtbank in Leeuwarden 
propvol toeschouwers. De publieke belangstelling voor het Friese proces-van-de-eeuw is 
enorm. De zaak Johan Barger is vandaag groot nieuws. De bode roept de zaak uit. Wanneer 
de beschuldigde – de verdachte – de zittingszaal betreedt gaat er een golf van opwinding en 
boosheid door het publiek. De voormalige dominee is in ieders ogen het vleesgeworden kwaad, 
erger nog. De beschuldigde verblikt en verbloost niet. Het is tien uur in de ochtend als de 
zitting wordt geopend. Naam – Johan Barger. Leeftijd – veertig jaar. Beroep – voormalig 
predikant. Geboortestad – Amsterdam. Woonplaats – Harlingen. Johan Barger praat zacht, zo 
zacht dat hij amper verstaanbaar is in de zaal. Waarschijnlijk een tip van zijn advocaat. Hij 
zal het bijna de hele zitting volhouden. Vooral de verslaggevers van de kranten hebben er last 
van. Ze missen belangrijke details. Mr. C.W. de Vriese is vicepresident van de rechtbank en 
fungeert als voorzitter van het rechtscollege. De magistraat wijst de verdachte erop dat hij 
goed moet opletten. Mr. H. Th. Westenterp is de officier van justitie en leest de aanklacht voor. 
Johan Barger wekt de indruk dat het hem allemaal koud laat. Hij straalt een grote mate van 
onverschilligheid uit. Hij heeft zelfs de euvele moed om nonchalant het publiek in te kijken. 
Opnieuw valt het iedereen op wat een miezerig mannetje hij eigenlijk is. Zonder toga een nul. 
De aanklager presenteert een aantal documenten die – samen met de getuigenverklaringen 
die tijdens de zitting zullen worden afgelegd – het bewijs in deze moordzaak vormen. Het gaat 
om de eerdere bekentenissen van de verdachte tegenover de politie en de rechter-commissaris, 
enkele medische stukken met betrekking tot het overlijden van Cato en – als laatste maar niet 
minder belangrijk – het dagboek van Johan Barger dat in originele staat in de rechtszaal 
aanwezig is. Uitgestald op een tafel, voorin de rechtszaal. Het is het belangrijkste bewijsmiddel 
van het Openbaar Ministerie. Het dagboek is de kern van de bewijsconstructie voor de 
voorbedachte raad. De aanklager stelt dat het met name om twee gedeelten gaat – een 
fragment dat hij op 1 februari 1892 aan het papier toevertrouwde en de laatste zestien pagina’s 
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waarin de laatste weken voor de moord beschreven staan. Het is deels in geheimschrift 
geschreven, maar het Openbaar Ministerie heeft de sleutel gevonden om de versluierde 
passages alsnog te kunnen doorgronden. De verdachte erkent dat het inderdaad zijn dagboek 
is. Johan Barger: ‘Het dagboek dat ik ter tafel aanwezig zie is het dagboek dat ik sinds jaren 
houd en dat met mijn toestemming aan Justitie is gegeven.’ Op dezelfde tafel liggen de twee 
revolvers die op 6 maart in beslag zijn genomen, in het politiebureau en in de studeerkamer 
aan de Noorderhaven. Ze behoren eveneens tot de bewijsmiddelen. Alle schrifturen worden 
stuk voor stuk voorgelezen door de griffier. Het is een hele onderneming. Tijdrovend. Tijdens 
de voordracht is de spanning in de zaal voelbaar. Vooral als de passages uit het dagboek de 
revue passeren. Het publiek luistert ademloos. Soms in verlegenheid gebracht. Met stijgende 
verontwaardiging. Het is moeilijk om stil te blijven. De voorzitter kijkt streng rond en bewaakt  
de orde met zijn natuurlijke gezag. Als de hoogste dienaar van het recht. Namens het 
koningshuis. De top van de bovenklasse. De getuigen worden binnengeroepen en beëdigd. Het 
zijn dienstbode Eeke de Groot, de politiemannen Johannes van der Meulen en Evert de Veer 
en de schouwartsen Pieter Hendrik van Eden en Roelof Schurink. Allen uit Harlingen. 
Wanneer hun verklaringen zijn opgenomen richt de voorzitter zich tot de verdachte. De 
juridische hamvraag is of hij met voorbedachte raad heeft gehandeld of niet. Het dagboek 
vormt volgens de aanklager het bewijs. De beschuldigde ontkent. Johan Barger: ‘Ik heb Cato 
met opzet doodgeschoten, maar de opzet kwam pas toen ik de daad uitvoerde. Ik heb niet 
vooraf het plan beraamd. Het was mijn voornemen om mijzelf te doden en niet haar.’ Met veel 
gevoel voor dramatiek pakt hij tijdens het uitspreken van deze zinnen een van de revolvers 
van de tafel in de rechtszaal en zet het wapen tegen zijn hoofd. Ter illustratie. Het is niet 
geladen. Johan Barger: ‘Alles wat in het dagboek staat is de strikte waarheid. Wat ik daarin 
schreef was waar op het ogenblik dat ik het neerschreef. Er staat evenwel veel in dat door mij 
is geschreven toen ik onder invloed van drank verkeerde. De besluiten die ik toen nam, noem 
ik dronkemansbesluiten.’ De voorzitter neemt het hem niet in dank af. Hij is bepaald niet op 
de hand van de verdachte – allesbehalve – hij wijst hem keer op keer terecht en kleineert hem 
voortdurend. De aanvankelijke onverschilligheid van Barger maakt hem gaandeweg de zitting 
steeds meer plaats voor angst en grote bezorgdheid. Zichtbaar. Hoorbaar.  

Muisstil wordt het in de zaal als de beschuldigde wordt gevraagd hoe vaak hij nu eigenlijk in 
de twee jaar durende affaire seks met Cato heeft gehad. Zijn antwoord is een opmerkelijke 
schatting. Johan Barger: ‘Het totaal bedrag van de dagen waarop ik met Cato gemeenschap 
heb gehad was een half jaar.’ Een half jaar, in twee jaar tijd. Een eenvoudige rekensom leert 
dat hij hoogstwaarschijnlijk bedoelt dat er twee of drie  keer per week een vrijpartij plaatsvond 
in de studeerkamer. Iedere dinsdag en donderdag? De vaste naaidagen? Het publiek kijkt 
elkaar aan. Sprakeloos. Perplex. 

Daarna geeft de voorzitter het woord aan de officier van justitie. Voor deze aan zijn requisitoir 
begint, plaatst hij de strafzaak tegen Johan Barger in een bredere context. In een historisch 
perspectief. De aanklager richt zich nadrukkelijk tot de toeschouwers met een gepassioneerd 
betoog. De dominee als de personificatie van het kwaad. Hoe beschaafd is een samenleving 
als zelfs een predikant – een gerespecteerd lid van de bovenklasse – een kopstuk van de 
hervormde kerk – het prototype van een goed en eerzaam mens – tot zoiets barbaars als een 
moord in staat is? Mr. H. Th. Westenberg: 

Er komen in de strafrechtspleging soms gevallen voor – wandaden – die de rechters voor een 
raadsel doen staan en waarbij zij zich afvragen of er nog altijd mag worden geloofd aan een 

langzame vooruitgang van het mensdom en z’n zedelijke beschaving als er iemand voor ons 
staat uit de laagste lagen van de maatschappij – zonder opvoeding en zonder leiding -  altijd 

verkerend in een omgeving van misdrijf en zonde – een man die steelt om te leven en moordt om 
te stelen – dan laten hun handelingen zich begrijpen – en begrijpen is medegevoel hebben – er 
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is in wat zij misdeden toch altijd nog iets menselijks te vinden. Maar als gij een man voor u ziet 

– door talent en door ontwikkeling – door verstand en door betrekking – door ambt en door 
waardigheid – behoort tot de eersten onder zijn medeburgers – als gij die man voor u ziet – die 
geroepen en aangesteld is om een voorganger van zijn gemeente te zijn -  om zieken te troosten 
– om zondigen te bekeren – een man die hoort te zijn als een lichtende fakkel – en die man 

begaat een moord – en hij toont u zijn bezoedelde handen en hij bekent – Ik heb de ergste 
misdaad bedreven die ooit voor de rechterstoel kan worden gebracht – dan kan ik voor zulk een 

man geen enkele grond aangeven die tot medelijden met hem moet stemmen. 

De kern van het strafrecht in de tweede helft van de negentiende eeuw, in tweehonderdtwintig 
woorden en nog altijd relevant. 

 

Paleis van Justitie, Leeuwarden 

Dan het requisitoir. Over de voorbedachte raad kan de aanklager kort zijn. Hij acht deze 
zonder meer bewezen. Hij beroept zich daarbij vooral op het dagboek dat in zijn ogen wordt 
overspoeld met aanwijzingen dat de verdachte zijn slachtoffer volgens een vooropgezet plan 
doodschoot. Er is daarom volgens hem maar één straf gepast – de hoogste – de zwaarste – een 
levenslange gevangenisstraf. 

Johan Barger wordt verdedigd door mr. W.B. Buma, een bekende Friese strafpleiter. Het is 
zijn taak om aan te tonen dat er geen voorbedachte raad in het spel was. Verder valt er weinig 
juridische eer aan de zaak te behalen. Zijn pleidooi verrast. Hij schildert zijn cliënt niet zo 
rooskleurig mogelijk af maar typeert hem als een regelrecht monster. Op het eerste gezicht 
een vreemde benadering maar het blijkt een vernuftige verdedigingsstrategie. Mr. W.B. Buma:  

Toen ik al mijn aantekeningen verzamelde vond ik vier positieve eigenschappen – egoïsme in de 
hoogste mate, zelfverafgoding, hysterie en drankzucht – en als negatief gedeelte een totaal 

gemis aan enige wilskracht om deze vier eigenschappen te bestrijden. Als was nu het idee van 
de moord een enkele maal ernstig bij hem opgekomen dan is hij nog geen man om tot de daad 
in koelen bloede over te gaan. Hij mist de wilskracht om zoiets te doen. Hij mist de wilskracht 

om enige invloed op zijn lot uit te oefenen. Zo ook hier. Gedachten aan zelfmoord komen in hem 
op – maar hij durft niet. Hij wacht maar af hoe het komen zal – niet twijfelende – vertrouwende 
op zijn overredingskunst – als hij Cato maar eerst gesproken heeft – dan zal hij zijn zin wel weer 

krijgen – zoals het altijd gegaan is. 

Geen wilskracht – geen voorbedachte raad – zo luidt zijn redenatie. Spitsvondig. Briljant. De 
advocaat vindt een levenslange gevangenisstraf ongepast. Een tijdelijke celstraf van ten 
hoogste twintig jaar is volgens hem meer op zijn plaats. Hij besluit zijn relaas met de 
opmerking dat hij het vonnis met vertrouwen tegemoet ziet. 
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De verdachte krijgt van de rechters het laatste woord. Hij grijpt de gelegenheid met beide 
handen aan. Zijn laatste preek in het openbaar. Voor een groot publiek. Waarin niet god maar 
hij centraal staat. In hoogdravende bewoordingen. Johan Barger. Een waarachtig mens. 
Johan Barger: ‘Ik stel er eer in dat ik strikt de waarheid gesproken heb. Ik blijf erbij dat de 
intentie om Cato te doden bij mij geen ogenblik heeft bestaan. Het laat mij volkomen koud tot 
welke straf ik veroordeeld word – want mijn leven is toch weg.’ Hij vindt dat er tijdens de 
rechtszaak een veel te negatief beeld van hem is geschetst. Voor een betere typering verwijst 
hij naar de Duitse filosoof en dichter Friedrich vond Schiller (1759-1805). Johan Barger: ‘Het 
lust mij niet het te bewijzen maar ik zou het kunnen bewijzen – door urenlang te spreken en 
ook door uit mijn dagboek voor te lezen – dat het mij ook niet aan hogere aspiraties ontbreekt. 
Ik denk aan het woord van Schiller. Wat is de mens? Half dier – half engel.’ Johan Barger 
besluit zijn slotwoord in stijl. Egoïstisch. Nog tien keer galmen ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ door de 
rechtszaal. Opzienbarend. Hij komt met een bijzondere onthulling over zijn dagboek. Een 
schatkamer. Een woord om te onthouden. Beroemde laatste woorden. Johan Barger: ‘Waar 
men mijn dagboek heeft gebezigd om alles wat tegen mij zou kunnen getuigen eruit te halen 
– daar merk ik op dat er ook nog een andere schatkamer in te ontsluiten was geweest. Maar 
daar ik er geen belang meer bij heb dat er iets tot mijn voordeel wordt gezegd – mijn leven is 
toch vernietigd – zal ik niet de moeite doen u die plaatsen aan te wijzen. Doch dit moet mij 
nog van het hart en – geloof mij – het ontbreekt mij niet geheel aan gevoel. Dat is de 
waarachtige waarheid.’ De toehoorders horen wat hij zegt en ergeren zich blauw. Aan iedere 
zin. Aan ieder woord. Hij heeft geen recht van spreken meer, vindt men. In hun ogen is hij al 
veroordeeld. Niemand luistert goed. Niemand let op de toespeling die hij maakt. Dat er meer 
in het dagboek staat dan openbaar gemaakt is. Dat er ook nog een andere schatkamer in te 
ontsluiten is. Op één persoon na. Achterin de rechtszaal. Een man die zijn oren heeft gespitst. 
Grof. Rond-ogig. Krom-gesnaveld. Dominee Arie Leenmans. De voorzitter bedankt de 
verdachte – minzaam – en sluit de zitting. De rechtbank zal over een week, op 2 juni, 
vonniswijzen. Johan Barger wordt afgevoerd. Terug naar het huis van bewaring.  

 

 

De rechtszaak haalt de dagen na de zitting alle kranten. De Leeuwarder Courant wijdt zelfs 
meer dan een pagina aan de zaak. In een extra klein lettertype. Om alle tekst kwijt te kunnen. 

Zaterdag 2 juni 1894 doet de rechtbank uitspraak. De verdachte wordt conform de eis van de 
officier van justitie veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Wegens moord. De 
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rechters achten de voorbedachte raad, mede op grond van het dagboek, wettig en overtuigend 
bewezen. De toeschouwers verlaten tevreden het gerechtsgebouw. Er is recht gesproken. Maar 
de  doodstraf was passender geweest, vindt een onbekend aantal. 

Belangrijke, spraakmakende gebeurtenissen worden al sinds de middeleeuwen bezongen in 
de vorm van straatliedjes. Omdat alleen de gegoede burgerij geld heeft om een krant te lezen, 
fungeren ze ook als nieuwsberichten. Voor het gewone volk. Ter vermaak. 

De versjes blinken uit in verscheidenheid. De sensatieliedjes zijn veruit favoriet. Ze gaan over 
de bloederigste moorden, de ergste schurkenstreken en de grootste rampen. De misdaden van 
de eeuw. Waar iedereen over praat. De tekstdichters geven er een vrolijke noot aan. De 
straatzangers brengen ze vooral op openbare plaatsen ten gehore. Locaties waar veel mensen 
komen, zoals markten, kermissen, bruggen en pleinen. De versjes worden op papier gedrukt: 
de liedbladen. Soms staan er ook notenbalken op, staat er alleen maar ‘op de wijs van’ boven, 
maar meestal worden slechts de teksten afgedrukt. Van de coupletten en het refrein. De 
straatzangers leven van de verkoop van liedbladen, die niet alleen in de stad maar ook huis-
aan-huis aan de man worden gebracht. 

Een goed straatlied heeft een pakkend refrein, vaak algemeen bekend, zodat het gemakkelijk 
meegezongen kan worden. Hoe beroemder, hoe beter in het gehoor liggend, des te succesvoller. 
In de jaren negentig van de negentiende eeuw is er een lied dat moeiteloos voldoet aan alle 
criteria: Ta-ra-ra-boom-de-ay. In Nederland ‘wordt het ‘Ta-ra-ra-boem-di-ee’ genoemd. Ook  
de moord van dominee Johan Barger op zijn geliefde Cato Mirande inspireert een onbekende 
tekstdichter tot een straatlied op de wijs van ‘Ta-ra-ra-boem-di-ee’: 

Ta-ra-ra-boem-di-ee 

de blikken dominee 

die schoot met kruit en lood 

zijn arme naaister dood. 

 

Nu zit hij in de kast 

al aan een ketting vast 

de jongens roepen luid: 

‘hij komt er nooit meer uit’. 

Het lied geniet al snel een grote populariteit. Het zal in de twintigste en de eenentwintigste 
eeuw zelfs uitgroeien tot het bekendste straatlied uit de Nederlandse geschiedenis. De melodie 
blijft pakkend. De betekenis van de spottende tekst spreekt voor zich. ‘Ta-ra-ra-boem-de-ee’ 
is het toppunt van vernedering voor Johan Barger. De man die ervan overtuigd was dat hij 
beroemd zou worden. Groot zou worden. Als dominee. Als dichter. In de bovenklasse. De man 
die in de gevangenis werd gezet. In de kerker van de onderklasse. 

Johan Barger heeft het nog niet opgegeven. De blikken dominee legt zich niet neer bij zijn 
veroordeling tot levenslang. Hij is direct na de uitspraak in hoger beroep gegaan. Omdat het 
strafrecht anno 1894 sneller functioneert dan een eeuw later het geval zal zijn dient het appel 
al een kleine zes weken na het vonnis. In hetzelfde gerechtsgebouw, in de andere zaal. Dit 
keer op een vrijdag. De president van het gerechtshof is mr. W.B.S. Boeles. Als aanklager 
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treedt Jhr. Mr. Fr. Van Panhuijs op, waarmee de maatschappelijke status van de magistratuur 
– de bovenklasse – uitdrukkelijk wordt bevestigd. Een jonkheer. Van adel. De grote, statige 
zittingszaal is op 12 juli 1894 opnieuw tot de laatste plaats bezet. Johan Barger is nog steeds 
hot. Maar vandaag voor het laatst. Het moment van de waarheid nadert. Onafwendbaar. Zal 
de ex-predikant voor altijd zijn vrijheid worden ontnomen? Alles wijst erop. De president pakt 
hem vanaf het begin vastberaden aan. Rigide. Hij vraagt waarom de beschuldigde in beroep 
is gegaan terwijl hij heeft bekend het misdrijf opzettelijk te hebben gepleegd. Johan Barger 
antwoordt: ‘Omdat het mijn voornemen niet is geweest om haar te doden. Het was een 
ongeluk.’ Hij breekt vervolgens in een nerveus huilen uit. De president geeft geen krimp. 
Hardvochtig. Hij houdt hem de inhoud van zijn dagboek voor. Denigrerend bitst hij: ‘Geen 
enkele doorhaling – zelfs niet van de vuilste gedachten – komt in dat boek voor!’ Als de 
verdachte zegt dat het allemaal door de drank is gekomen reageert een van de andere rechters 
fel: ‘Gooi het nu niet op de drank! Dat gaat wel voor een onopgevoed wezen maar niet voor een 
beschaafd mens, die gestudeerd heeft!’ De president neemt een voorschot op de veroordeling 
in de vorm van een zedenpreek: 

Je was een wolf in schaapskleren in de verhouding tot dat meisje. Ze was blij toen ze van je 

dwingelandij was verlost. Je was een tiran in huis, je vrouw was zo door vrees bevangen dat 
ze zich geheel onder je neder gaf. Alles wat er gebeurd is, toont dat ge nooit aan zelfmoord hebt 

gedacht. Wat doe je met revolvers? Bangmakerij? Neen! Alles was een vooruit beraamd plan. 

De aanklager – de jonkheer – doet er nog een schepje bovenop: 

De beschuldigde is ver beneden de waarde van een zedelijk mens gedaald. Hij is een egoïst in 

de hoogste mate. Ik ben overtuigd van de voorbedachte raad. Het dagboek is een getuige zoals 
er nooit één bestaan heeft en nooit weer zal voorkomen. Dat geeft in deze zaak zekerheid, er is 

geen mogelijkheid om zich te vergissen. Deze afschuwelijke daad – de schim van het slachtoffer 
dat daar voor ons opdoemt eist het – noopt ons met volle overtuiging te vragen om een 
levenslange gevangenisstraf. 

Advocaat mr. W.B. Buma is bij voorbaat kansloos. Hij herhaalt zijn argumenten tegen de 
voorbedachte raad. En dan krijgt de verdachte het woord. Tenslotte. Indien er een veroordeling 
tot levenslang volgt, is het de laatste keer in zijn bestaan dat hij in het openbaar zal spreken. 
De toehoorders verwachten een lange monoloog. Nog één keer zal de kleine man zijn grote 
woorden over het publiek uitstorten. Denkt men. Maar het zit er niet meer in. Johan Barger 
is leeg. Op. Hij komt niet verder dan een theatraal gebaar en een laatste wanhoopskreet: ‘Ik 
bezweer bij de Almachtige God – voor wie ik eenmaal zal moeten verschijnen – dat ik niet met 
voorbedachten rade heb gehandeld.’  Met de staart tussen zijn benen druipt de voormalige 
dominee af. De val na de hoogmoed is diep. En hard. Hij beseft dat het een verloren zaak is. 
Nooit zal hij meer in vrijheid leven. Hij zal de rest van zijn dagen in de gevangenis moeten 
doorbrengen. Tenzij … Tenzij… Tenzij er een wonder gebeurt. Psalmen 88. 

Zullen Uw wonderen bekend worden in de duisternis  

en Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? 

Het gerechtshof zal op 25 juli 1894 uitspraak doen. De dag des oordeels. 

Vrijdag 25 juli 1894 valt het doek voor Johan Barger. Het gerechtshof in Leeuwarden 
veroordeelt hem – net als de rechtbank – tot een levenslange gevangenisstraf. Hij hoort het 
arrest aan. Voorbedachte raad. Bewezen. Moord. Bewezen. Hij trekt tijdens het voorlezen wit 
weg. Steeds witter. Een klein – waardeloos – hoopje mens. Onbeduidend. In niets meer een 
predikant. Ontdaan van iedere status. Zo keert hij terug in het huis van bewaring. Eenzaam 
en alleen. Door iedereen verlaten. Psalmen 88. 
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Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. 

Mijn bekenden zijn in duisternis. 

Zelfs door god. 

Heere! waarom verstoot Gij mijn ziel 

en verbergt Gij Uw aanschijn voor mij? 

Johan Barger beseft dat alles over is. Voor altijd. Onherroepelijk. Hij zal de rest van zijn leven 
moeten slijten in een kleine, kille cel. Zonder dromen. Zonder ambities. Zonder uitdagingen. 
Onmogelijk voor een mens met een beschadigd brein. Zoals hij. Ondraaglijk voor een mens 
met teveel psychopathische kenmerken. Zo zal blijken. Het aftellen kan beginnen. Richting 
zijn sterfdatum. 

Johan Barger werd niet begrepen. Integendeel. Zijn ontspoorde leven – vol drank, geweld en 
seks – past in geen enkele wetenschappelijke theorie. Niemand begrijpt de moord op Cato 
Mirande. Niemand kan het weerzinwekkende gedrag van de dominee plaatsen. 

In de negentiende eeuw worden de oorzaken van misdaad nog niet in de psyche van de mens 
gezocht. Het uiterlijk telt. Niet het innerlijk. Johan Barger wordt niet onderworpen aan 
gedragswetenschappelijke onderzoeken en test. In zijn strafproces spelen psychologen en 
psychiaters geen rol. Zijn veroordeling staat volledig in het teken van bestraffing. Vergelding. 
Behandeling, al dan niet gedwongen, is niet aan de orde. Pas na de psychopatenwet van 1928 
zullen de eerste TBS-klinieken ontstaan. Daarom is het in 1894 een raadsel waarom Johan 
Barger moordde. Zo bruut. Zo gewetenloos. Zijn onbegrijpelijke geweldexplosie kan niet 
worden verklaard. 

Pas in de twintigste en eenentwintigste eeuw zal de criminologie zich ontwikkelen tot een 
volwaardige wetenschap. Mede dankzij de psychologie en opnieuw de biologie. Daardoor kan 
de onbegrijpelijke gruweldaad van de hervormde dominee – meer dan een eeuw later – en 
onder alle voorbehoud – alsnog worden verklaard. Een sprong in de tijd. 

Of Johan Barger een hersenziekte had is nooit vastgesteld. Maar het zou kunnen. In theorie. 
Het zou een plausibele uitleg kunnen zijn voor de jarenlange ellende die hij aanrichtte. Met 
de moord op Cato Mirande als dramatisch slotstuk. 

Maar er is meer. 

De Canadese psycholoog Robert D. Hare (1934) zet in 1970 met zijn boek ‘Psychopathy: 
Theory and Research’ de psychopathie voor het eerst op de criminologische agenda. In 1993 
breekt hij definitief door met de opvolger ‘Without Conscience’: ‘Zonder Geweten’. In Nederland 
geldt Corine de Ruiter – hoogleraar in de psychologie in Maastricht – als een belangrijk expert. 

De theorie luidt als volgt. Psychopaten hebben een persoonlijkheidsstoornis. Hun levensstijl 
wordt gekenmerkt door pathologisch liegen en manipulatie, maar ze kunnen tegelijkertijd heel 
charmant overkomen. Ze hebben een opgeblazen gevoel van eigenwaarde. Ze zijn impulsief en 
stellen zichzelf onhaalbare doelen. Ze gedragen zichzelf onverantwoord. Roekeloos. Ze zijn 
altijd op zoek naar spanning en sensatie. Geld, seks en status zijn extreem belangrijk voor ze. 
Ze willen alles en het liefst zo snel mogelijk. Hun gevoelsleven is vlak. Bij de keuzes die ze 
maken houden ze geen rekening met de gevolgen voor anderen. Ze hebben weinig last van 
spijt of berouw. Velen neigen tot crimineel gedrag – gewelddadig – maar er zijn ook 
psychopaten die hun charme, leugen en manipulaties handig gebruiken om in de gewone 
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maatschappij de top te bereiken. Captains of industrie. Politici. TV-persoonlijkheden. 
Topsporters. 

Robert Hare ontwikkelt aan het eind van de twintigste eeuw een controlelijst op basis waarvan 
de diagnose psychopathie kan worden gesteld. Het gaat om twintig 
persoonlijkheidskenmerken die met punten kunnen worden gewaardeerd. Als de schattingen 
van Hare kloppen dat één procent van de mensheid min of meer psychopaat is, lopen er 
tientallen miljoenen psychopaten op de aarde rond. Een maatschappelijk probleem van 
ongekende omvang. Gigantisch. Eeuwenoud. 

Of Johan Barger een psychopaat was kan niet met zekerheid worden gezegd. Die diagnose 
mag niet zonder meer worden gesteld. Maar hij lijkt wel over een groot aantal kenmerken te 
hebben beschikt. De persoonlijkheidsstoornis zou in ieder geval – terugziend – een goede 
verklaring voor zijn onbegrijpelijke wangedrag kunnen zijn. Een eye-opener. Van grote waarde. 
Ook het belang van een vroegtijdige diagnose wordt ermee blootgelegd. De voortekenen van 
het drama waren immers al geruime tijd zichtbaar. Hij ontspoorde al vroeg, als scholier. Het 
begin van een lange reeks gewelddadigheden en andere vergrijpen. Nog voor Cato Mirande op 
zijn levenspad kwam. Zijn laatste slachtoffer! 

In 1894 breekt een helse tijd aan voor de Harlinger dominee Hendrik Arie Leenmans. Hij is 
nu nog de enige overgebleven hervormde predikant in Harlingen. In een gemeente die aan de 
rand van de afgrond staat. De zorgen stapelen zich op. De scheuring. De ontkerkelijking. De 
moord. Hij blijkt echter uitstekend te gedijen in tijden van nood. Zijn loopbaan krijgt een 
nieuwe glans. Hij ontpopt zich tot een bestuurder die op de goede momenten zwijgt. Hij dwingt 
respect af – in de classis – in het provinciale kerkbestuur – in de generale synode. In ijltempo 
breidt hij zijn kerkelijk netwerk uit. Binnen zijn eigen kerkenraad regeert hij met ijzeren hand. 
In Harlingen is hij de baas. Rechtzinnig in vrijzinnigheid. Streng maar rechtvaardig. 

Op 31 juli 1894 – zes dagen na zijn definitieve veroordeling door het gerechtshof – is Johan 
Barger vanuit het huis van bewaring overgebracht naar de gevangenis waar hij de rest van 
zijn leven zal doorbrengen. Zijn eindstation. De Blokhuispoort. De Bijzondere Strafgevangenis 
van Leeuwarden. Daar slijt hij zijn dagen. En nachten. 

De Blokhuispoort is een voormalig fort, een middeleeuws blokhuis. Het verklaart de naam. De 
gevangenis staat op een eiland, midden in de stad aan de rand van het centrum. Zichtbaar 
voor iedereen. Ter afschrikking. De Blokhuispoort stond bekend als extreem streng. 
Loodzwaar. De hel op aarde. Het bouwwerk is een van de langst in gebruik zijnde penitentiaire 
inrichtingen van Nederland geweest. Nu is het een museum. 

De cellen zijn klein en primitief. Alles is van beton, ook het bed. Een matras van stro. Geen 
verwarming. Koud en vochtig. Het kleine toilet kan alleen door het personeel vanuit de gang 
worden geleegd. In de deur zit een schaftluik en een kijkgat. Daardoor wordt het eten en 
drinken doorgegeven. Dicht tegen het plafond bevindt zich een afgesloten raampje. Met een 
schuifje kan buitenlucht via een hol muurdeel naar binnen worden gelaten of geweerd. 

Het gevangenisleven is eenzaam. De gevangenen komen in beginsel alleen hun cel uit om te 
werken en om te luchten. ’s Zondags is er een kerkdienst. Incidenteel is er een mogelijkheid 
om bezoek te ontvangen. Het regiem is onbuigzaam. Gevangenen mogen geen contact met 
elkaar onderhouden om te voorkomen dat ze elkaar met hun criminele ideeën beïnvloeden of 
ontsnappingsplannen smeden. Ook onderling seksueel verkeer wordt op deze manier 
onmogelijk gemaakt. Het isolement is totaal. Binnen en buiten. Het luchten gebeurt in 
speciaal geconstrueerde openluchtcellen, waar alleen de lucht zichtbaar is. Zelfs in het 
kerkzaaltje zit iedereen in eenpersoons hokjes. Het isolement wordt nog versterkt door een 
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extra maatregel die voor alle langgestraften geldt, niemand uitgezonderd. Ze zijn verplicht om 
een spuwmasker te dragen op het moment dat ze hun cel verlaten. Een witte, stoffen kap of 
van metaal die ze helemaal over hun hoofd moeten trekken. Het masker bedekt hun hele 
gezicht behalve de ogen. Het maakt ze onzichtbaar, honderd procent anoniem. Op de gang. 
Tijdens het werk. Tijdens het bezoek. Altijd. In de Blokhuispoort wordt de gevangene 
gereduceerd tot een nul. De duur van deze maatregel hangt af van de hoogte van de straf. Vijf 
jaar is het maximum. Deze termijn geldt onder andere voor de gevangenen die tot levenslang 
zijn veroordeeld. Dat zijn er in 1894 twaalf in de Blokhuispoort. Johan Barger is één van hen. 
Van een hoge zwarte hoed naar een wit spuwmasker. 

 

Spuugmasker 

De blikken dominee gaat zwaar gebukt onder de omstandigheden. Veroordeeld. Verguisd. 
Vergeten. Armzalig. Zijn werkzaamheden bestaan uit het plakken van doosjes. Het 
spuwmasker vernedert. De cel benauwt. De muren komen op hem af. Een zieltogend bestaan. 
Op sterven na dood. 

Op 4 oktober 1894 spreekt de arrondissementsrechtbank in Leeuwarden de scheiding met 
Eilke Venema uit. De akte wordt maanden later in de gevangenis aan hem uitgereikt. 

Johan Barger lijdt. Hij zoekt troost in de bijbel. Psalmen 88. Keer op keer. Wanhopig. 
Vertwijfeld. 

Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende, 

ík draag Uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. 

Uw hittige toornigheden gaan over mij, 

Uw verschrikkingen doen mij vergaan. 

De eenzaamheid is volledig. Door god en iedereen verlaten. Op één persoon na. Dominee 
Hendrik Arie Leenmans. 

Sien van Hulst is zwaar aangeslagen door het drama in maart 1894. Ze is een van de velen 
die langs de route staan als de witte kist van Cato naar de Algemene Begraafplaats wordt 
gebracht. Van jongs af aan kende ze Cato al goed. Ze waren speelvriendinnetjes. Kort voor 
haar dood waren ze elkaar weer tegengekomen – via de domineesvrouw – in de achterbuurt. 
Cato was vooral dankzij haar vaardige naaiwerk een goede hulp. Van de verhouding met de 
dominee heeft Sien nooit iets gemerkt. Sien mist vooral Eilke – van de goede werken. 
Toegewijd. Liefdevol. Altijd stilletjes. Daar had ze zich wel eens over verbaasd. Daar had ze 
wel eens over nagedacht. Of er misschien iets zou zijn? Sien treurt. Maar ze moet verder. Ze 
neemt de jonge vrouwen mee in haar gedachten. In haar plannen. Twee jaar na de moord gaat 
ze los. Definitief. Niet meer te stoppen. De ziekenzorg moet beter worden georganiseerd. De 
wijkverpleging moet professioneler worden ingericht. Met liefdadigheid en vrijwilligerswerk 
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alleen kom je er niet. Goede hulpverlening moet structureel zijn. Met een stevige financiële 
basis. Vanuit een strakke organisatie. Voor iedereen toegankelijk. Ook voor de allerarmsten. 
Ook voor de mensen die niet naar de kerk gaan. De groepen die de kerk aan hun lot overlaat. 
Sien van Hulst – bijna dertig – richt in 1896 in Harlingen de Vereniging voor Wijkverpleging 
en Ziekenzorg op. Er worden al snel tachtig burgers lid. Een mooi begin, maar ook niet meer 
dan dat, vindt Sien. Ze dendert door. Met haar grote passen. Vastbesloten. Vasthoudend. 
Stug. 

Sien zoekt en vindt medestanders en dat is nodig, want de weg is lang en de tegenwerking 
groot. Ze wordt geholpen door Pieter Hendrik van Eden, de schouwarts die het lichaam van 
Cato onderzocht. Een sympathiek, bevlogen medicus. Hij is een belangrijke steun in de rug, 
want de andere dokters juichen de ondernemingszin van Sien van Hulst geenszins toe. Ze zijn 
bang voor concurrentie. De wijkverpleging zal een deel van hun werk inpikken, vrezen ze. De 
ziekenhuizen en verpleeginrichtingen zijn om dezelfde reden weinig enthousiast. Eigen 
belangen staan in het algemeen belang in de weg. Maar Sien gaat door. Met succes. 

Barger in de Blokhuispoort. Als enige. Hoe vaak hij bij hem is geweest weet niemand. Het zijn 
weinig vreugdevolle gesprekken. Johan Barger is stil. Depressief. Het spuwmasker geeft de 
ontmoetingen een extra vervreemdend karakter. Morbide. Officieel bezoekt de dominee zijn 
oud-collega om hem pastorale zorg te verlenen. Om hem te steunen. Om samen te bidden. 
Om samen om vergeving te vragen aan god. Maar in werkelijkheid is er een andere reden. Hij 
maakt de reisjes naar Leeuwarden vooral in zijn hoedanigheid van kerkbestuurder, als 
beschermer van de Nederlands hervormde kerk. Hij heeft maar één doel. Hij wil weten wat er 
in het dagboek van Johan Barger staat. 

Hendrik Arie Leenmans gaat na de zomer van 1894 een aantal keren op bezoek bij Johan 
Hendrik Arie Leenmans zat achterin de rechtbank van Leeuwarden toen de oud-predikant op 
26 mei 1894 het laatste woord kreeg en hij over zijn dagboek begon. Spontaan. Over de andere 
schatkamer. Die nog niet ontsloten is. Over zaken waar hij een positieve rol in zou hebben 
gespeeld, waaruit zou blijken dat hij wel degelijk gevoel heeft, maar die daarom door iedereen 
worden genegeerd. Zaken die dus zwart op wit staan. Het klonk uitdagend. Provocerend. 
Vanuit het perspectief van de hervormde kerk beangstigend. Dreigend. Wat bedoelde Johan 
Barger met deze uitspraak die hij ongetwijfeld bewust in het openbaar deed? Doelde hij 
misschien op een aantal ‘geheimen van de consistoriekamer’ – waar hij bij betrokken is 
geweest – die nooit zijn genotuleerd – die absoluut nooit bekend mogen worden – die hij dus 
mogelijk wel in zijn dagboek heeft beschreven? De dominee moet er niet aan denken. De 
gedachte alleen al doet hem rillingen over zijn rug lopen. En daarom gaat Hendrik Arie 
Leenmans sindsdien met enige regelmaat bij hem op bezoek. Om te vragen of zijn bange 
vermoeden klopt. 

De predikant merkt tijdens de gesprekken hoe de gezondheid en mentale weerbaarheid van 
de gevangene gestaag achteruit gaat. Johan Barger leeft een uitzichtloos bestaan. Met een 
sterk doodsverlangen. Hij oogt steeds zwakker. Wankel. Een wrak. Leenmans heeft tot dusver 
nooit rechtstreeks naar de inhoud van het dagboek gevraagd. De situatie was er nooit naar, 
maar nu is het zover. Nu moet het gebeuren. Want de volgende keer is het misschien te laat. 
En het gebeurt. Hij vraagt het. Zacht en vriendelijk. Een eerste keer. Een tweede keer. Johan 
Barger geeft geen antwoord. Een derde keer. Iets luider. Iets dwingerder. Een vierde keer. Een 
vijfde keer. Maar het heeft geen zin. Het spuwmasker zwijgt. Hendrik Arie Leenmans kan zich 
niet beheersen. Hij slaat hard met zijn vuist op de tafel die tussen hen in staat. Grof. Krom-
gesnaveld. Rond-ogig. Gefrustreerd. Boos. Banger dan ooit tevoren dat het waar is. Dat de 
‘geheimen van de consistoriekamer’ inderdaad in het dagboek worden onthuld. Hij slaat 
nogmaals op de tafel en staat op. Met de bedoeling om weg te gaan. Maar op dat moment 
begint Johan Barger alsnog te praten. 
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Zult Gij wonder doen aan de doden? 

Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U loven? 

Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden? 

Uw getrouwheid in het verderf? 

 

Blokhuispoort, Leeuwarden 

Psalmen 88. Hendrik Arie Leenmans staat perplex. Hij luistert. Hij kijkt. Hij ziet hoe Johan 
Barger opstaat, de bewakers roept en naar de deur schuifelt. Zonder te groeten verlaat hij de 
bezoekkamer. De dominee in vertwijfeling achterlatend. 

Op de terugweg naar Harlingen overdenkt hij de ontmoeting. Hij herhaalt de zinnen uit het 
oude testament – maar ziet geen verband met het dagboek. De situatie is zorgelijk. Johan 
Barger zal blijven zwijgen. Dat staat vast. Tot het graf. Er zit maar één ding op. Hij moet op 
zoek naar het dagboek zelf. Dat is de enige overgebleven manier om erachter te komen of er 
geheime informatie in staat. Hij zal moeten uitzoeken waar het boekwerk – na het hoger beroep 
– toen het net als in de rechtbank in de zittingszaal opeen tafel lag – is gebleven. Want het 
voelt niet goed. Helemaal  niet goed. 

De ontwikkelingen binnen de familie Mirande blijven turbulent. Hoge bergen, diepe dalen. In 
de woning op de Grote Bredeplaats gaat het eenzame kaarsje van Carel Mirande binnen een 
jaar na de dood van Cato uit. Levensmoe. Op 31 januari 1895 overlijdt hij op vijfenzestig jarige 
leeftijd. In het vaste geloof dat hij in de hemel zijn gestorven familieleden – zijn vrouw en vier 
van hun zeven kinderen – zal terugzien. Waaronder Cato. Een diep verlangen. De winkel aan 
de Grote Bredeplaats verdwijnt. De volledige inboedel – alle handelswaar – wordt in het 
openbaar geveild. 
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Zo verdwijnen de Mirandes in de twintigste eeuw volledig uit het maatschappelijk leven van 
Harlingen. Na twee generaties is het over. Er is in de eenentwintigste eeuw nog één plek in de 
Friese havenstad waar de naam Mirande bewaard is gebleven. Op de Algemene Begraafplaats. 
Daar ligt pater familias Petrus Lodewikes Mirande nog altijd begraven. Keurig naast zijn eerste 
vrouw Aafke. Als een voorbeeldig hervormd echtpaar. Uit de hogere middenstand. De andere 
graven, uit de lagere middenstand, zijn in de twintigste eeuw geruimd. Waaronder de laatste 
rustplaats van Cato. 

Hendrik Arie Leenmans heeft een nieuwe missie. Hij moet na zijn laatste bezoek aan Johan 
Barger op zoek naar diens dagboek. Het lijkt een onmogelijkheid. De dominee komt er al snel 
achter dat wettelijk precies is bepaald wat er met zogenaamde stukken van overtuiging – 
bewijsmiddelen – zoals het dagboek – moet gebeuren. Een lesje negentiende eeuwse 
bureaucratie.  

Leeuwarden heeft net als elk ander arrondissement een eigen griffie. Een administratieve 
dienst. De schrijvende magistratuur. Aan het hoofd staat een griffier die rechtstreeks onder 
de verantwoordelijkheid van het ministerie van justitie valt. Een belangrijk gegeven. De griffier 
houdt gedurende een strafzaak nauwkeurig bij wat er allemaal plaatsvind. Tijdens het 
gerechtelijk vooronderzoek en op de zitting. Hij schrijft werkelijk alles op en vormt zo 
hoogstpersoonlijk het strafdossier. De griffier legt ook vast wat er na een strafzaak met de 
stukken van overtuiging gebeurt. Er zijn twee opties. Ze worden vernietigd of ze blijven 
bewaard. Simpel. 

Voor vernietiging moet een reden zijn. Vuurwapens worden bijvoorbeeld standaard aan het 
maatschappelijk verkeer onttrokken omdat ze gevaarlijk zijn. Wat wordt vernietigd wordt 
bijgehouden op aparte vernietigingslijsten. Secuur. 

Wat niet wordt vernietigd blijft bewaard. Daarvoor is een speciaal register van stukken van 
overtuiging in het leven geroepen. Daarin staat wat er met de betreffende spullen is gebeurd. 
Ze kunnen bijvoorbeeld worden teruggegeven aan een rechthebbende. 

Stukken van overtuiging kunnen ook bij het strafdossier worden gevoegd. Dat gebeurt 
eigenlijk alleen als ze net als de rest van het dossier van papier zijn. Zoals brieven en foto’s. 

De griffie is ook verantwoordelijk voor het beheer van het archief van het arrondissement. 
Daar wordt alles opgeslagen. De vernietigingslijsten. Het register van stukken van overtuiging. 
En alle strafdossiers. Veilig. Achter slot en grendel. In Leeuwarden bevindt het archief zich 
sinds 1851, toen het gerechtsgebouw in gebruik werd genomen, in het Paleis van Justitie aan 
het Zaailand. 

Dat is de weg die het dagboek moet hebben gevolgd. Makkelijk te reconstrueren. Makkelijk te 
traceren. Hendrik Arie Leenmans weet wat hem te doen staat. Eitje. Hij meldt zich bij het 
Paleis van Justitie. Met een ongebruikelijke vraag. Zijn positie als hervormd predikant in de 
bovenklasse helpt. Eerst worden de vernietigingslijsten nagelopen. De dominee hoopt – bidt – 
dat het dagboek erop wordt aangetroffen. Dat het niet meer bestaat. Dan is hij vrijwel zeker 
van alle problemen verlost. Maar dat is niet het geval. Het dagboek is bewaard gebleven. Het 
ergste scenario is dat het boekwerk in handen van een derde is terechtgekomen. Of aan Johan 
Barger zelf is teruggegeven. Een nachtmerrie. Het register van stukken van overtuiging moet 
er uitsluitsel over kunnen geven. En dat gebeurt. Leenmans kan gerust ademhalen. Ook hierin 
komt het dagboek niet voor. Er is niets bijzonders mee gebeurd. Het heeft de burelen van de 
griffie niet verlaten. Dan blijft er maar één mogelijkheid over en die blijkt te kloppen. Het was 
ook de meest logische optie, omdat het om een papieren bewijsmiddel gaat. Het dagboek is 
opgenomen in het strafdossier en ligt sinds 25 juli 1894 samen met alle andere documenten 
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in een dikke kartonnen map in het archief. Veilig opgeborgen. Onbereikbaar voor iedereen. 
Op verzoek van Hendrik Arie Leenmans wordt nog gecontroleerd of het strafdossier – inclusief 
het dagboek – inderdaad nog steeds in het archief ligt. Of er niet tussentijds iets mee is 
gebeurd. Zijn bezorgdheid blijkt ongefundeerd. Alles is in orde. Er is sinds de strafzaak niets 
met het dagboek gebeurd. Het ligt waar het moet liggen – het is in goede handen – er kan echt 
niemand bij. Gegarandeerd. Onmogelijk. Opgelucht keert de predikant terug naar Harlingen. 
Missie voltooid. 

Maar het laatste woord over het dagboek is nog niet gesproken. In de eenentwintigste eeuw 
krijgt de zoektocht een vervolg. Met een verrassende afloop. 

In 1899 zitten de eerste vijf jaren van de levenslange gevangenisstraf van Johan Barger erop. 
Een lijdensweg. Psalmen 88. Steeds weer. Een steeds hollere stem. In een doffe cel. Verdoemd. 
Alleen. 

Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, 

In duisternissen, in diepten. 

Het is een belangrijk moment. Het meedogenloze regiem versoepelt. Met het afzetten van het 
spuwmasker als symbool. Maar Johan Barger interesseert het niet. De eenzame opsluiting 
heeft hem gesloopt. Geestelijk. De levenslange gevangenisstraf is een verkapte doodstraf. 
Uitstel van executie. Niets meer, niets minder. 

Ook lichamelijk gaat het slecht met de blikken dominee. De leefomstandigheden in de 
Blokhuispoort zijn onmenselijk. En extreem ongezond. Na de eeuwwisseling loopt hij dan ook 
een longontsteking op. Dodelijk. In zijn laatste dagen vraagt hij de bewakers plotseling naar 
zijn familie. Ernstig verzwakt. Met het eind in zicht. In gedachten terug naar het begin. Het 
wordt – voor zover mogelijk – uitgezocht. Er is niet veel bekend. 

De familie van Johan Barger leeft een anoniem bestaan. Besmeurd. Beschaamd. Ze hebben 
zichzelf onzichtbaar gemaakt. Vader Petrus, inmiddels dik in de zeventig, is naar Utrecht 
verhuisd. In de buurt van zijn dochter. Zijn enig kind, zegt hij steevast. Hendrika Johanna is 
in 1884 getrouwd met ene Willem Barger, geen familie. Ze hebben twee dochter gekregen en 
wonen tien kilometer van Utrecht, in Zeist. Het is een kleine stamboom. Overschaduwd door 
ellende en treurnis. 

Op 2 mei 1900 overlijdt Johan Barger in strafgevangenis De Blokhuispoort in Leeuwarden. 
Aan de gevolgen van de longontsteking. Eenzaam. Roemloos. Nietig. 

Op 3 mei doet het gevangenispersoneel aangifte bij de Burgerlijke Stand in Leeuwarden. Op 
8 mei in Harlingen. De blikken dominee laat niets na. Hij wordt begraven op de Algemene 
Begraafplaats aan de Spanjaardslaan in Leeuwarden. Op kosten van de gemeente. Op de vijfde 
afdeling. Bestemd voor onvermogenden. De naamlozen. Waaronder veel misdadigers. Zonder 
steen. Het graf ligt er nog steeds. 

Het dagboek van Johan Barger herbergt mogelijk een kerkelijke doofpot. Van groot 
journalistiek belang. Maar dat niet alleen. De jarenlange, persoonlijke notities van de blikken 
dominee hebben ook wetenschappelijk waarde. Ze vormen een interessante inkijk in de 
psyche van een moordenaar – met psychopathische kenmerken – wonend in de bovenklasse. 
Maar het unieke boekwerk is vooral van historisch belang. Een uniek inside verhaal. 
Geschreven in het vierde kwart van de negentiende eeuw waarin onze samenleving ingrijpend 
veranderde. De hervormde kerk. De politiek. Het strafrecht. De gezondheidszorg. De 
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industriële revolutie. De poëzie. De vooruitgang. Een roerige tijd waarin de basis van onze 
moderne maatschappij is gelegd. Onze wortels. 

Kortom, het dagboek is urgent. De inhoud zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Veel 
meer behorend tot ons cultureel erfgoed dan ‘Ta-ra-ra-boem-di-ee’. Van veel grotere 
cultuurhistorische waarde. Een moeten om uit de vergetelheid te worden gehaald. Maar wat 
blijkt? Het is weg. Verdwenen. Vernietigd. Voor eens en altijd. Theater van de tragedie. 

Wat is er gebeurd? De officiële lezing luidt als volgt. Vanaf 25 juli 1894 ligt het dagboek in het 
strafdossier in het archief van het Paleis van Justitie in Leeuwarden. Jarenlang. Veilig. Als er 
in 1908 een nieuwe archiefwet in werking treedt wordt de vraag opgeroepen of alle oude 
archiefstukken – waaronder strafdossiers – wel  bewaard moeten blijven. Om uiteenlopende 
redenen, maar vooral wegens ruimtegebrek. Nee, luidt het antwoord. Op 21 januari 1936 
wordt er een ‘vernietigingslijst voor de gerechtelijke archieven‘ opgesteld. Op grond daarvan 
moeten alle strafdossiers die voor oktober 1894 zijn gesloten door de beheerders van het 
archief worden vernietigd. Oktober 1894! Wat ouder is moet weg. Een ongefundeerde 
maatstaf. Het feit dat het strafdossier van Johan Barger inclusief zijn dagboek daar ook onder 
valt, is pure pech. Puur toeval. 

De vernietiging voltrekt zich in etappes, van 1936 tot 1980. Daarna vindt er nog een tweede 
operatie plaats. Tussen 1980 en 1987 draagt de griffie het complete resterende archief vanuit 
het Paleis van Justitie over aan Tresoar. Dat is het nieuwe Rijksarchief van Friesland, 
eveneens gevestigd in Leeuwarden. Uit onderzoek blijkt dat het strafdossier noch het dagboek 
van Johan Barger in de eenentwintigste eeuw tot de collectie van Tresoar behoren. De 
documenten zijn dus inderdaad vernietigd. Een voldongen feit. 

Het is een bizarre gang van zaken. Die vraagtekens oproept. Waarom werd de vernietigingslijst 
in het jaar 1936 gepresenteerd? Waarom is bij het opstellen ervan voor een willekeurig 
tijdscriterium gekozen? Waarom is de grens bij oktober 1894 getrokken? Waarom is het 
dagboek van Johan Barger niet uit het strafdossier gehaald, zodat het bewaard kon blijven? 
Waarom is gezien de cultuurhistorische, wetenschappelijke en maatschappelijke waarde niet 
zorgvuldiger met het dagboek omgesprongen? Het zijn vragen waarop niemand een antwoord 
weet. Ook het Friese rijksarchief Tresoar niet. Woordvoerder Lourens Oldersma: ‘Ik heb mijzelf 
dat ook altijd afgevraagd.’ 

Kan er iets anders zijn gebeurd? Er zijn twee scenario’s denkbaar met Hendrik Arie Leenmans 
in de hoofdrol. De hervormde predikant en vooraanstaand kerkbestuurder kan er in zijn 
geslaagd om tussen 1900 en 1937 het dagboek illegaal uit het Paleis van Justitie te laten 
verdwijnen. Dankzij zijn netwerk in de bovenklasse. Onder het motto: voor wat, hoort wat. 
Dan is het hoogstwaarschijnlijk ook vernietigd. 

De dominee kan vanuit dezelfde machtspositie hebben aangedrongen op een legale 
vernietiging. De Archiefwet uit 1908 bood ruimte. In de jaren dertig wist Leenmans – gezien 
zijn hoogbejaarde leeftijd – dat hij niet lang meer te leven zou hebben. Hij vroeg een 
afscheidscadeau om met een gerust hart te kunnen sterven en kreeg het. In de vorm van het 
vernietigingsbesluit. Op 21 januari 1936. 

Hoe dan ook. Het dagboek is vernietigd. De ‘geheimen van de consistoriekamer’ zullen nooit 
worden onthuld. De werkelijke psychische gesteldheid van de blikken dominee zal altijd een 
raadsel blijven. De schatkamer van Johan Barger zal nooit tot ons cultureel erfgoed behoren. 
Nooit een plaatsje krijgen in de schatkamer van Nederland. Het verhaal wel. Bij deze. 

De negentiende eeuw is nog steeds actueel. Grote maatschappelijke vraagstukken zijn 
onverminderd hot. Sommige verder van huis, sommige dichterbij dan ooit. Het zijn thema’s 
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die stuk voor stuk een brede maatschappelijke discussie verdienen. Een kleine greep in 
willekeurige volgorde. Armoede, religie, doofpotcultuur, kindersterfte, huiselijk geweld, de 
doodstraf, levenslang, zedenschandalen, alcoholisme. In de bovenklasse delen de liberalen 
nog altijd de lakens uit. De rol van de hervormde kerk is uitgespeeld. De middenklasse leeft 
in een morele verwarring waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. In de onderklasse wonen 
tegenwoordig vooral allochtone mensen, herkenbaar aan hun uiterlijk. Lombroso. In 
retrospectief. 

(Cesare Lombroso (eigenlijk Ezechia Marco Lombroso) (Verona, 6 november 1835 – Turijn, 19 
oktober 1909) was een Italiaans criminoloog. Hij is de grondlegger van de positivistische 
stroming in de criminologie en/of de Italiaanse criminologenschool.) 

De vraag is gerechtvaardigd hoe ver de vooruitgang ons uiteindelijk heeft gebracht. Hoe 
beschaafd onze samenleving in de eenentwintigste eeuw eigenlijk is. 

In dit verhaal staat Johan Barger centraal. Zijn leven. Zijn gruweldaad. Zijn einde. Daar is 
ook alle reden toe, uit journalistiek, wetenschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt. Maar 
aan het eind verdient een jonge vrouw het om nog een laatste keer bij naam te worden 
genoemd. Want het was haar leven die veel te jong werd afgebroken. Door geweld. Aan haar 
wordt te weinig gedacht. Zij wordt te vaak vergeten. Per definitie. Maar nu niet. Cato 
Mirande. Rust in vrede. 
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Blokhuispoort 
 

 

  

 
Het Blokhuis (1783) door H. Wensel 

De Blokhuispoort is een gebouwencomplex dat tot december 2007 dienst heeft gedaan als 
Huis van Bewaring in Leeuwarden. Het is gebouwd rond het jaar 1500 en staat op de zuid-
oostelijke hoek van de oude binnenstad. Het heeft in de eeuwen vele aanpassingen en 
uitbreidingen ondergaan en heeft sinds 1580 dienstgedaan als gevangenis. In de vorm die het 
nu heeft is het complex 130 jaar oud en heeft 180 cellen. De Blokhuispoort kon niet meer 
voldoen aan de hedendaagse (brand)veiligheidseisen die werden gesteld aan Penitentiaire 
Inrichting en zou voor €15.000.000 verbouwd moeten worden. 

 

Het complex is rijkseigendom en heeft na de sluiting van de gevangenis tijdelijk de functie 
gekregen van cultuurcentrum. Ongeveer 130 creatieve ondernemingen hebben er een plaats 
gevonden. Een van deze ondernemingen is Podium Asteriks dat zijn intrek heeft genomen in 
de voormalige recreatiezaal van de gevangenis. Oud personeel van de voormalige gevangenis 
heeft de stichting 'Blokhuispoort' opgericht die het behoud wil bevorderen van Blokhuispoort 
als cultureel erfgoed. Deze stichting heeft in het alcovengebouw een gevangenismuseum 
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ingericht met aandacht voor de geschiedenis van de gebouwen. In 2012 moest het museum 
vanwege door complexbeheerder Carex Fryslan gestelde eisen worden ontruimd.  

De Friese landen waren aan het einde van de 15e eeuw het strijdtoneel van conflicten tussen 
de Schieringers en Vetkopers. Deze twee partijen leefden in voortdurende onmin met elkaar. 
In 1498 kreeg de Saksische heerser Hertog Albrecht van Saksen heerschappij over de 
Nederlandse provincie Friesland toegewezen van Maximiliaan 1, keizer van het Heielige 
Roomse Rijk. Met name Schieringers ontvingen Albrecht van Saksen met open armen omdat 
daarmee de alsmaar groeiende macht van de stad Groningen over de Friese landen werd 
ingedamd. Echter waren niet alle Friezen even blij met deze komst en Leeuwarden liep voorop 
in de strijd tegen de nieuwe heerser voordat de overname in 1498 definitief een feit werd. Door 
de grote macht van het grote Heilige Roomse Rijk onder Maximiliaan I waren de inwoners van 
de stad genoodzaakt te gaan onderhandelen met de Hertogs Graaf en stadhouder van 
Leeuwarden Willebrord van Schaumburg. 

Deze onderhandelingen vonden plaats in het Uniahuis die gesitueerd was op de zuid-oosthoek 
van de stad, waar nu de Blokhuispoort staat. Toen de onderhandelingen zo goed als ten einde 
liepen maar nog niet geheel afgerond waren, deed Willebrord van Schaumburg een poging om 
alvast meerdere middelen van verzekering binnen de stad te brengen. Door een list dacht hij 
zijn doel te bereiken; de kruittonnen waren met boter besmeerd en het geschut op de wagens 
werd met riet overdekt. Deze boze opzet werd bemerkt en verijdeld door de Leeuwarders 
waarbij het weerloze Uniahuis het moest ontgelden. Er volgde een negen weken durend beleg 
van de stad die dapper werd doorstaan maar uiteindelijk zagen de Leeuwarders zich 
genoodzaakt het verzet te staken en zich aan te sluiten bij Willebrord van Schaumburg. Onder 
strenge voorwaarden werd overeengekomen dat de Graaf werd toegestaan een sterke vesting, 
oftewel een dwangburcht, te bouwen binnen de stad. 

 

Door het aanhoudende gevaar rondom de stad en dreigende aanvallen en plunderingen 
besloot de hertog al kort na de overgave van Leeuwarden tot de bouw van een fort over te 
gaan. De nog weinig bebouwde zuidoosthoek van de stad werd het meest geschikt bevonden. 
Het huis en hof van het adellijk geslacht Hania, wat in het begin van de 15e eeuw was 
gebouwd, en eveneens de tuin van Jan Tammama, moesten daarvoor aangekocht en 
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afgebroken worden. Nadat men halverwege november 1498 was begonnen met het rooien van 
bomen, de plaats te effenen en af te palen ving men 22 februari 1499 aan met de bouw van 
"Het Blokhuis". Tot het graven van de gracht werden tegen vergoeding de naastgelegen 
Grietenijen belast. De stenen van het gesloopte Uniahuis werden gebruikt voor de bouw, 
daarnaast werden stenen aangevoerd die afkomstig waren van de door de Leeuwarders en 
Groningers vernielde stinsen van enkele Schieringer Edelen. Er is een plattegrond van 
Leeuwarden van ± 1500, waarop te zien is dat het Blokhuis een verzameling van gebouwen is, 
waarvan er geen enkele, met uitzondering van de in 1530 geheel hernieuwde Kapel, anders 
dan door omvang aanzienlijk uitsteekt boven de andere. 

In 1557 begon men onder toezicht van een gespecialiseerde bouwmeester met het maken van 
nieuwe versterkingen in de vorm van nieuw en aanbouw. Meer dan 1300 ton kalk uit 
Dordrecht, 100 ton cement uit Amsterdam, 100 schuiten zand, 100.000 Friesche en 400.000 
dubbele Leidsche stenen worden naar het Blokhuis verscheept, terwijl van het vorige jaar nog 
800.000 Leidsche stenen onder de uitgaven staan geboekt. Dat alles werd verwerkt in een 
nieuw rondeel in de noordoosthoek van het fort. Ook arriveerde er nieuw en zwaarder geschut 
uit Utrecht die werden geplaatst op de nieuwe fortdelen. Het was in een tijd waarin 
verhoudingen tussen vorsten en onderdanen verslechten en het uiterlijk van het Leeuwarder 
Blokhuis meer verdedigende vormen aannam. Uit kaarten van 1550 en 1560 blijkt dat het 
fort 'Het Blokhuis' was voorzien van vier zware torens of ronddelen op de vier hoeken, het 
ontwerp kwam grotendeels overeen met dat van het Kasteel van Stavoren dat in 1522 was 
gebouwd. 

 

In 1562-1564 werd onder andere een onderkomen gebouwd voor de maarschalk van het fort. 
De aanvoer van grote hoeveelheden hout, spijkers en stenen getuigt van de grote omvang van 
de verbouwingen. Uit plattegronden van de stad blijkt dat Het Blokhuis in deze periode grote 
veranderingen onderging. In volgende jaren waren het bakhuis, het kruithuis, het slachthuis, 
het huisken in des Heeren hof en de rosmolen aan de beurt; de wal werd hier en daar geducht 
onder handen genomen. Ook werd de nieuwe gevangenis waar nodig voorzien en versterkt 
met yseren doeren, waarvoor al in 1554 materiaal was aangekocht. 

Vanaf 1568 kwamen de Nederlanden in opstand tegen het bestuur van Philips 11 die steeds 
hogere belastingen invoerde en veranderingen in de religie niet toestond. Hiermee begon de 
Tachtigjarige Oorlog. De landelijke kastelen, forten, gewesten en plaatsen stonden onder het 
gezag van maarschalken, graven, stadhouders en de vorst. Caspar de Robles was onder het 
gezag van vorst Filips II stadhouder van Friesland van 1568 tot 1576. In 1579 tekenden enkele 
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noordelijke gewesten de Unie van Utrecht, waarin zij afspraken gezamenlijk in opstand tegen 
de Spaanse overheersing te komen. Daardoor kreeg ieder gewest zelfbeschikking. Ook de 
Staten van Friesland tekende deze overeenkomst en verklaarde zich formeel onafhankelijk. 
De maarschalk van Het Blokhuis, George van Lalaing, graaf van Rennenberg, twijfelde en 
aarzelde te gehoorzamen waarna de Staten met geweld dreigden. Groepen burgers belegerden 
vervolgens onder leiding van de tachtigjarige gereformeerde burgemeester Adje Lammerts het 
Blokhuis. Lalaing voelde zich gedwongen te onderhandelen. Op 1 februari 1580 werd de 
capitulatie getekend en namen de Staten en de Stad het kasteel in bezit. Het Blokhuis werd 
spoedig daarna ingericht tot een huis van arrest voor het Hof van Friesland. Tegen de 
westelijke gevel werd een schavot gebouwd en ten behoeve van het krijgsgericht werd vóór het 
huis een galg geplaatst. 

De woonbestemming van Het Blokhuis veranderde redelijk snel. In 1580 kreeg het inmiddels 
kasteelachtige gebouw, omringd met water, een bestemming als gevangenis. Bij de slechting 
van Het Blokhuis op 1 februari 1580 bleven de oostelijke en zuidelijke wallen bestaan en 
slechts één van de vier rondelen, namelijk dat op de zuid-oostelijke hoek. Dit rondeel, dat de 
naam bleef dragen van "Pynigtoren" (Pynig betekent Pijnig), omdat de pijnbank van het Hof 
daarin was gevestigd, komt nog op de 17e-eeuwse plattegronden van de stad voor, onder 
andere afgebeeld op het 11e deel van Eekhoffs werk (Plaat VII). Op de plaat van J.H. Knoop 
(1760) wordt het zuid-oostelijke ronddeel niet meer weergegeven. Tijdens deze slechting werd 
ook een gedenkpenning geslagen waarop de bevrijder Prins Willem van Oranje als David 
afgebeeld wordt. Wopke Eekhoff verteld in zijn geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden 
dat in 1783 de oude westelijke gevel geheel werd vernieuwd met een nieuwe fraaie laag, naar 
Toscaans voorbeeld. Daarboven werd het door twee leeuwen vastgehouden wapenschild van 
de provincie geplaatst. Ook de hoofdpoort in de muur van de noordzijde werd vernieuwd en 
voorzien van het "Beeld der Gerechtigheid". Ook inwendig onderging het gebouw de nodige 
veranderingen om het zo beter geschikt te maken voor zijn nieuwe bestemming. Het gebouw 
werd voorzien van veertien cellen, tien vertrekken, zalen en woonkamers waarvan "De 
Heerenzaal" (Examinatiekamer voor de Raden van den Hove) de voornaamste was. Daarnaast 
werden kamers zoals de pijnigkamer aangepast waarin vroeger de gebruikte pijnbank met 
toebehoren stond, de "Droefkamen", waarin de ter dood veroordeelden hun laatste uren 
doorbrachten, de civile gevangenis (ook wel "de Gijzeling" genoemd), de "Studentenkamer", de 
"Ontkleedkamer" en de "Geeselzaal". Aan het plafon van deze Geeselzaal hing lange tijd een 
opgezette krokodil waarvan ment zei dat deze ooit langs de Friese kust was gevonden. Het 
vertrek aan de westgevel verleende toegang tot het omheinde schavot, waarop de uitspraken 
(regtsoefeningen) van het Hof van Justitie werden uitgevoerd. In 1661 was achter het Blokhuis 
een Lands Tucht- en Werkhuis gebouwd dat in 1754 door brand werd verwoest. Er vielen vijf 
doden en twaalf gevangenen wisten te vluchten. Het gebouw was twee jaar later weer 
opgebouwd. In 1824 werd Het Blokhuis zelf verbouwd en tot woning voor de commandant van 
de gevangenis ingericht. In 1870 werd het uiteindelijk afgebroken om plaats te maken voor de 
tegenwoordige rijksgevangenis. 

Tijdens werkzaamheden van "den dienst der Gemeentewerken" in 1919 kwamen de oude 
fundamenten aan het licht maar deze zijn geruimd tijdens de afgraving die werd gedaan ten 
behoeve van de scheepvaart. Op deze hoek kwam het Nieuwe Kanaal samen met stadsgracht. 
Hoewel de funderingen in 1919 zijn geruimd zijn ze wel uitgebreid gedocumenteerd. Bij het 
opruimingswerk bleek het rondeel te zijn aangelegd op 1.50 M. beneden Fries Zomerpeil en te 
rusten op een fundering bestaand uit liggend roosterwerk van ribben (doorgezaagde eiken 
palen) en met zwaluwstaartverbindingen aan elkaar bevestigd. De ronde toren was nog tot 1 
meter boven Zomerpeil aanwezig, had inwendig een doorsnee van 5.80 meter en uitwendig 
12.50 meter. Maar liefst 240 kubieke meter metselwerk moesten worden verwijderd. Alle 
negen vakken van het achthoekige roosterwerk waren volgeslagen met ongeveer 2.50 meter 
lange palen, van tapse vorm en bij vier stuks tegelijk uit één ongeveer 0.30 meter dikke eiken 
paal van diezelfde lengte gezaagd. Deze dunnere palen waren allemaal met de punt in de grond 
geslagen. 

In de geschiedenis van de gevangenis hebben zich in de loop van tijd meerdere ontsnappingen 
en ontsnappingspogingen voorgedaan. Een van de meest spectaculaire ontsnappingen in zijn 
geschiedenis was de overval door het Nederlands verzet op 8 december 1944. Er ging een 
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feilloos door Piet Kramer uitgewerkt plan aan vooraf om te voorkomen dat de nabij gelegerde 
Duitsers werden gealarmeerd. Op de avond van 8 december werden 51 verzetsmensen door 
hun vrienden van de KP uit de cel bevrijd waarbij niet één schot is gelost. Deze actie wordt 
gezien als een van de grootste verzetsdaden tijdens de Tweede Wreldoorlog. De overval is in 
1962 verfilmd door Paul Rotha en heet als film De Overval. De volgende personen waren bij 
de aanval betrokken: Piet Kramer, mevrouw Lammers, Eppie Bultsma, Jannie Bultsma, 
Koopman, Vos, Jellema, Agent Turksma, Inspecteur Bakker, Mies, Grundmann, Walther. 

Andere uitbraken en pogingen die hebben plaatsgevonden: 

De eerste ontsnapping dateert van 15 juni 1868. Er ontsnapten een zestal gevangenen. 
Christoffel Veldink en Hendrik Jan Hulsbeek werden vrij snel na hun ontsnapping door 
landlieden bij Goutum en Rijperkerk opgepakt. Bij Roodkerk werden twee andere gevangen 
opgepakt waaronder Schultz en de destijds beruchte van Schenck. Ze werden vervoerd per 
trekschuit en onderweg door het overboord slaan van de geboeide Schultz kwam deze te 
overlijden waarbij opmerkelijk genoeg van Schenck zijn tranen de baas niet meer was. Het 
waren blijkbaar twee goede vrienden. In Leeuwarden verzamelden zich mensen om de 
binnenkomst van de ontsnapten te aanschouwen. Daarbij kwam een veertienjarige jongen om 
toen de overbeladen pont die de mensen van de Oosterkade naar de Grachtswal vervoerde om 
was geslagen. Vier dagen later werd bij Buitenpost de vijfde gevangene door een veldwachter 
opgepakt. De laatste bleef echter voortvluchtig. 

 

Op 13 januari 1883 wisten twee gevangenen door het onopgemerkt achterblijven in de 
verblijfszaal van de Blokhuispoort via een raam op het dak van de gevangenis te komen. Vanaf 
het dak lieten zij zich met een touw naar beneden zakken waarbij een van hen viel en zijn 
rechterbeen brak. Ondertussen waren de bewaarders al op de plek aangekomen en werden ze 
terug in het gevang gezet. 

In 1974 wist de Haagse meester-kraker, het genie van de thermische lans, Aage Meinesz te 
ontsnappen uit De Blokhuispoort. De meester-kraker vluchtte op de avond van 27 april. Door 
hulp van buitenaf was hij in het bezit zijn gekomen van een snijbrander waarmee hij de tralies 
van zijn cel doorbrandde. Met een touw is hij daarna over de muur geklommen. Een 
medevluchter werd bij de ontsnapping gepakt. 
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Duivelbanners en wonderdokters in 
de Wouden 
 

Onze voorouders mochten dan wel vrijwel allemaal verbonden zijn aan een kerkelijk 
genootschap, het bijgeloof heeft altijd vruchtbare bodem gekend in Noordoost Friesland. In de 
tijd dat de wetenschap nog onderontwikkeld was klampte menigeen in wanhoop zich vast aan 
de kunsten van duivelbanners, waarzeggers of wonderdokters. Fraaie, maar ook vaak 
genante, staaltjes hiervan zijn vastgelegd in de archieven. Bekend is de bizarre 
duivelsuitdrijving bij het meisje Anna uit Ezumazijl rond 1633. Mede op basis van dit verhaal 
schreef dominee Balthasar Bekker uit Metslawier zijn bekende en bij sommigen beruchte boek 
De Betooverde Wereld, waarin hij korte metten maakte met het wijdverbreide bijgeloof. In het 
zelfde genre past de waarzegger, waarvan we het verhaal van de Duitser Heinrich, alias 
Hendrik Jans Roodrok, uit 1710 kennen die in Ee jongleerde met briefjes beschreven met 
kalverbloed. De bewijzen zijn nog in het dossier van de criminele sententie bij Tresoar in 
Leeuwarden bewaard gebleven. Deze in Surhuisterveen wonende man had blijkbaar nog vele 
collega's, want onlangs verscheen een boek van Klaas Henstra, getiteld Duivelbanners en 
wonderdokters in de Wouden. Van de zeventiende tot ver in de twintigste eeuw waren in de 
Friese Wouden zulke charlatans en natuurgenezers te vinden. Niet alleen gewone lieden, maar 
ook dominees fungeerden wel als wonderdokter. Vaak waren het ook vee-artsen. Enkele van 
deze duivelbanners en wonderdokters kregen een meer dan lokale bekendheid: Grutte Wopke 
Harmens de Vries, Pieter Poes, Knjilles Wytzes van der Wal, Jan Jans Benedictus, Abe 
Wartena, Jan Oeges Monsma, Teye Harmens Tol, Joast Wiersma en Fedde de Vries. Maar ook 
dominees als François Bekius, Jacob Folpmers, George Offerhaus en Engbert Seegers. 

De wereld was en is vol verhalen. Ook in Buitenpost. Al zijn er hier niet zo veel opgetekend 
als in de andere dorpen van Achtkarspelen, waar vooral Dam Jaarsma (1914-1991, foto 
rechts) uit Oostermeer als verzamelaar actief was, verteld werd en wordt hier zeker wel en 
menig volksverhaal is hier gevonden dat de moeite van het bewaren en doorvertellen waard 
is. Als kenner van dit onderwerp brengt oud universitair-hoofddocent en publicist Jurjen van 
der Kooi hier een reeks bijdragen die in meer of mindere mate betrekking hebben op 
Buitenpost en omgeving  In Nederland spreken we meestal van het sprookje van de visser en 
zijn vrouw, omdat het in de beroemde sprookjesverzameling van de gebroeders Grimm zo heet, 
of van het sprookje van Piggelmee. Dit laatste omdat het hier vooral bekend is geworden in de 
berijming van L.G. Steenhuisen, de schrijver van het prentenboek 'Van het tovervisje', dat 
voor het eerst in 1920 verscheen en uitgegeven werd door de koffiebrander Van Nelle. Het 
begint met de befaamde regels: 

In het land der blonde duinen 
En niet heel ver van de zee, 
Woonde eens een dwergenpaartje 
En dat heette Piggelmee 

In Fryslân was het toen al lang bekend. De bescheiden visser heet hier Bouwe-om, Hoantsje, 
Igelom, Jan Pichem, Timperté, of, zoals bij ons in Buitenpost, Jan Kneppelkont. Zijn 
ontevreden vrouw heeft hier geen naam, maar heet elders in Fryslân wel Hillebil, Isebel, 
Jeltsjemuoi, Kike of Ulebút. Meestal wil ze uiteindelijk koningin, paus of zelfs God worden. De 
wensen van haar Buitenposter evenbeeld zijn wat bescheidener, maar de bestraffing van haar 
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hebzucht is er niet minder om. Hier volgt Jan Kneppelkont en syn wyfke, in 1966 verteld door 
Grytsje de Bruin-Hoekstra. 

Der wiene ris in âld mantsje en in âld wyfke. Dy wennen yn in âlde dôfpot. Want hja hienen 
gjin sinten foar in hûs. Doe sei ‘t wyfke in kear tsjin ‘t mantsje: “Ik ha wolris heard, dat der 
earne in grutte feart wêze moat, dêr’t in fiskje yn tahâldt. As men dat fiskje oanropt en it 
ferskynt, dan mei men in winsk dwaan. Dêr moastû ris hinne en dan mo atstû in hûs winskje.” 
It mantsje gong der op út en fûn de feart. Hy rôp: “Fiskje, fiskje, bist dêr?” Doe kamen der in 
pear bûlchjes yn it wetter en dêr kaam it kopke fan it fiskje al te foarskyn. “Hwa is it dy’t my 
ropt?” “Jan Kneppelkont.” “En wat wol Jan Kneppelkont?” “Graach in hûs ha. Kin ik dat fan dy 
krije?” “Jawis wol. It stiet der al. Gean mar nei hûs ta.” En wracht ich, doe’t er thúskaem, stie 
der in hûs. Syn wyfke kaam him al temjitte, alhiel út ‘e skroeven. Wat wienen se bliid mei dat 
nije hûs! Mar nou stie dêr wol in nij hûs, mar der siet neat yn. It wie leech. Gjin gerdinen foar 
de glêzen, gjin matte oer ‘e flier, gjin stuollen noch tafels, fan alles neat. Doe sei ‘t wyfke: “Dû 
moatst moarn wer nei ‘t fiskje ta om stuollen en sa.” Jan die it. Hy kaem wer by ‘t fiskje. “Fiskje, 
fiskje, bistû hjir?” Wat bûlgen yn ‘t wetter en dêr kaam it kopke fan ‘t fiskje al wer to foarskyn. 
“Wa is der?” “Jan Kneppelkont.” “En wat wol Jan Kneppelkont?” “Wy ha fan alles neat yn ‘e 
hûs. Kinstû ús der ek oan helpe?” “Gean mar fuort. It stiet der al.” Doe’t Jan thúskaem wie der 
gjin ried ta. ‘t Wyfke die de doar iepen. Hja biseagen alles ris goed. ‘t Wie allegear like moai. 
Mar doe seagen se ta ‘t finster út. Dêr sieten in man en in wyfke elk op in fyts. Dy rieden der 
wol sa moai oer. “Sa’n fyts moasten wy ek ha”, sei ‘t wyfke. “Dan koenen wy der ek ris op út.” 
Hja die gjin lichten, it mantsje moast wer nei it fiskje ta en freegje om in fyts. Jan hie der net 
folle sin oan, mar alla, hy gong der hinne. Hy rôp: “Fiskje, fiskje, bistû hjir?” ‘t Fiskje kaem 
fuortdaliks net. Doe rôp er lûder: “Fiskje, fiskje, bistû hjir?” Doe wie der in gespartel en dêr 
kaem it kopke fan ‘t fiskje al to foarskyn. It rôp noartsk: “Wa is it dy’t my ropt?” “Jan 
Kneppelkont.” “Hwat wol Jan Kneppelkont nou wer ha?” “In fyts.” “Jo moatte mar gau wer 
fuortgean, want jou wiif wol àlles ha.” Doe’t Jan thúskaem, wie alles fuort. It hûs stie der net 
mear en hja moasten wer lyk as by âlds yn ‘e âlde dôfpot wenje. 

Onttoveringsdeskundigen verschaften advies in geval van betoveringen. De activiteiten 
sluiten aan bij die van de katholieke exorcisten. We vinden ze in Fryslân in de 17e eeuw 
vermeld. Zo klaagden bijv. de predikanten vanaf 1612 over de 'duivelbannersche' Egbert 
Naerdinge (een vrouw) uit Meppen die met 'toverie omgaen' kon. Pas in 1620 lukte het om 
haar te verbannen. Veel van hun activiteiten zijn niet duidelijk. Van het bannen van de 
duivel was waarschijnlijk allengs steeds minder sprake; de banners traden voornamelijk op 
als waarzeggers en wonderdokters. In de provincie waren ook reizende duivelbanners actief.  
In de 18e en 19e eeuw werden door de mensen in Fryslân nog wel duivelbanners buiten het 
gewest geraadpleegd, zoals in Münsterland. 

Het geloof aan heksen, tsjoensters in het Fries, was vroeger algemeen verbreid. Het waren 
vrouwen of mannen, want ook een man kon tsjoenster zijn, waarvan men geloofde dat ze een 
verbond met de duivel hadden gesloten, dat ze zich konden veranderen in dieren, meestal een 
kat of een haas, en er op uit waren mens en dier kwaad te doen, als het even kon dood te 
toveren. Ook in Buitenpost werd er over verteld en aan geloofd, tot ver in de twintigste eeuw. 
Nog in de jaren zestig van die eeuw werden op het politiebureau van Buitenpost klachten over 
tsjoenderij ingediend, waar de autoriteiten, gelukkig maar, echter niet op ingingen. We zullen 
hier geen namen van tsjoensters noemen, maar de volgende verhalen laten iets zien van het 
heksengeloof hier. 

Sytse Hiemstra, een schildersknecht uit Twijzelerheide (geboren 1902) vertelde in 1969: 

“Ik wie ris oan ‘t fervjen by Sjoerd Visser yn Bûtenpost. Syn heit Gjert Visser wie hjir geboaren 
en getogen dat wy koenen skoan meielkoar prate. Wy krigen it ek oer tsjoenderij en sa. Doe 
fortelde Sjoerd my: “Myn heit Gjert Visser hie wat buorkerije en tagelyk wie er ek sa’n bytsje 
fékoopman. Hy hie ris trije biggen kocht: twa swarte en in witenien. Dy hienen wy yn in hok 
mei strie. Mar dy biggen woenen net groeie, sy makken it min. Doe sei heit op in dei: “Dy 
biggen matte mar fuort. Freed bring ik se nei de merk ta”. “Ik wie doe noch in jonge”, sei 
Sjoerd. Heit sei tsjin my: “Nou matsto ‘t bargehok skjin meitsje. Ik kom mei in stik of wat 
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biggen werom, dan kinne dy yn ‘t frisse, skjinne hok”. Ik bigong it strie út it hok te krijen. En 
doe foun ik twa krânsen, sa moai roun en glêd, as wienen se yn in fabryk makke woarn, fan 
swart en wyt hier. Sy sieten ûnder it strie yn in hoeke fan ‘t hok. De foarige biggen hienen 
bitsjoend west, dat wie nou dúdlik. Dêrtroch hienen se net groeie wold. Mar de nije biggen 
groeiden as koal.” Hier vonden ze kransen van haar in het varkenshok, maar meestal werd 
verteld, dat tsjoensters een krans van veren in het bed of kussen toverden. Dat was een proces 
dat even duurde, vond men de krans voor hij af was, dan kon de betoverde nog worden gered, 
was de krans helemaal klaar, dan was het meestal te laat. Om de betoverde te redden moest 
men wel te weten komen wie de tsjoenster was en met hem of haar afrekenen.  

Anders de Boer, een in 1882 te Twijzelerheide geboren koopman-arbeider, wist hoe dit te doen: 

“Yn it West fan Bûtenpost wenne in frou, dy wie bitsjoend. Se seagen de kessens fan ‘e bêdden 
fan har nei, doe kommen dêr in stik twa, trije krânsen út. Hja makken alles ticht yn ‘e hûs en 
ha dy krânsen yn in bakje lein. Dat bakje ha se hielendal ticht makke en doe yn de kachel 
smiten en opbarnd. It minske har man hiet fan Zondag. Syn heit sei tsjin him: “Nou mastû it 
gewear krije en dû mast sjitte op al wat op it hiem komt”. Hy gong yn in hok sitten mei ‘t 
gewear en loerde nei wat der komme soe. Der kaam in grutte, grouwe kat oan en dy skeat er 
presys yn ‘e kop. Tichteby stie in boereplaets, dêr tsjinne in faem. Dat wie de tsjoenster. Dy 
faem wie de oare deis alhielendal forropt om ‘e kop. De boer sei tsjin har: “Wat ha wy mei dy?” 
Hja woe ‘t him net fortelle fansels. Mar Zondag sei: “Nou wit ik wa’t myn wiif bitsjoend hat.” ” 

Naast tsjoensters had je ook tsjoenders, tovenaars. Dat waren altijd mannen. Zij toverden niet 
zozeer om kwaad te doen maar om een makkelijk leventje te hebben. Ze hielden wel van een 
grapje, mochten graag plagen en toonden maar wat graag hun kunsten. Maar uiteindelijk 
waren ze verdoemd omdat ze zich met de duivel verbonden hadden. En die haalde hen als 
hun tijd om was. Het bekendste voorbeeld van zo’n tovenaar was Faust over wie ook in Fryslân 
vele verhalen gingen. Zo zou hij in Leeuwarden bij een barbier zijn kop afgenomen hebben en 
zo zichzelf hebben geschoren, betaald hebben met gouden munten, die later schijfjes peen 
bleken en meer van dat soort grappen hebben uitgehaald. Toen hij het al te bont maakte, zette 
het bestuur hem de stad uit. Op het aangegeven uur zag men hem tegelijkertijd door alle 
poorten vertrekken. Faust was een internationaal befaamd-beruchte tovenaar, maar in vrijwel 
elk dorp was er wel zo iemand, die meer kon dan brood eten alleen. 

De in 1900 te Houtigehage geboren Buitenposter boer Eit de Graaf kende ook zo’n tsjoender: 

“Der wie in boerefeint, dy hie in ferbûn sletten mei de âldfeint, de duvel. Hy wedde ris mei de 
boer, hy soe it mollebultstruijen yn trije ûren dien ha. "Dizze weddenskip hast ferlern", sei de 
boer. Mar de feint gong noflik op it lân lizzen te sliepen. Binnen trije ûren wie alles swart. “Jo 
ha it forspile”, sei de feint. De âldfeint hie ’t foar him opknapt. Dyselde feint wie ris dronken 
mei inkelde oaren by Dokkum. Sy flokten as ridders en tjirgen har wakker. De oare deis setten 
se op in bultsje hea ôf oer de feart. De iene fluite soms even en dan kaam de swarte (de duvel). 
Hy koe ek ien neaken stean litte. Hy koe syn wiif fleane litte troch de loft. As er bigong te lêzen 
yn syn toverboek, fleagen de roeken út ‘e hurddobbe. Op in kear founen se him dea op it 
heafek, mei de holle achterstefoar. De duvel hie him de nekke omdraaid. It toverboek, dat er 
hie, soe opbrând wurde, mar ‘t lei hyltyd wer opnij yn ‘e kiste.  

Een van de mooiste boeken over Buitenpost en omstreken is ‘De dagen van olim, 
herinneringen van een geneesheer’, verschenen in 1909 te Amsterdam. Later (in 1974) is het 
herdrukt onder de titel ‘Een dorpsdokter uit de Friese Wouden vertelt’. Het is geschreven door 
Sytze Greidanus (1843-1914, foto rechts, meer over hem kunt u hier lezen) die in zijn jonge 
jaren (van 1867 tot 1877) huisarts was te Buitenpost en hier zijn vrouw vond. Later trok hij 
naar het Gooi en bracht het daar tot lijfarts van koningin Emma. Hij beschrijft opgewekt en 
met een open oog de maatschappelijke en sociale toestanden van zijn tijd en verlevendigt zijn 
verhaal met vele anecdotes over zijn doktersavonturen in het dorp en de omliggende 
heidedorpen. Vooral interessant is het hoofdstuk over bijgeloof en volksmiddelen, waarin hij 
ook de werkwijzen, middelen en bezweringen van zijn irreguliere ‘concurrenten’, de 
wonderdokters en duivelbanners, zoals de toendertijd ‘in verren omtrek bekenden en zeer 
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beroemden’ duivelbanner Sierd Kuiper, uit de doeken doet. Ironisch is wel dat Sierd toen hij 
maagkanker kreeg zichzelf niet kon helpen en dokterde bij Greidanus. 

Wonderdokters probeerden te genezen met magische middelen en kruiden, duivelbanners 
werden te hulp geroepen als kwade machten ziekte en ongeluk veroorzaakten. Zij waren vooral 
gespecialiseerd in de ontmaskering en bestrijding van hekserij. Veel mensen hadden meer 
vertrouwen in hen dan in de reguliere geneesheren en bovendien, ze waren een stuk 
goedkoper. Er zijn heel wat namen van en verhalen over deze heren – en een enkele dame, 
want ook een vrouw kon wonderdokter worden – overgeleverd. Soms waren het mensen uit de 
marge, zoals de beruchte duivelbanner Piter Poes van Sumarreheide, over wie de kinderen 
nog zingen: Piter Poes, Mei de hannen yn ‘e bûs, It himd op ‘e teannen, Dêr komt Piter Poes 
oanfleanen. Vaak echter waren het gezeten lieden met duizenden patiënten en veel aanzien, 
zoals Joost Wiersma (dokter Joast, 1844-1927) van Jistrum en Cornelis Wietzes van der Wal 
(Knjilles Wytzes, 1836-1905) van Sumar, die zoveel aanloop had dat er voor hem een aparte 
tram van Veenwouden naar Sumar geregeld werd, de zogenaamde Knjilles Wytses-tram. In de 
Kollumer krant van 1-1-1904 lezen we: “Het boertje van Suameer [dat moet hij wel zijn] heeft 
het zóó druk met patienten, die hem bezoeken, dat iemand uit Drachten, die ’s morgens met 
de tram was aangekomen, hem niet eerder kon spreken dan ’s middag 8 uur”. Men zei dat het 
huisje waarin hij woonde hem geschonken was door Wilhelmina omdat hij de geboorte van 
Juliana mogelijk had gemaakt (wat gezien zijn sterfdatum en Juliana’s geboortedatum niet 
kan kloppen). 

 

Grutte Wobke de Vries 

Waren deze twee vooral wonderdokter, wonderdokter én duivelbanner tegelijkertijd was de zo 
mogelijk nog beroemder Grutte Wopke fan Kúkherne (Wopke Harmens de Vries, 1821-1893, 
hiernaast op de foto), die vooral geraadpleegd werd als men ziekte aan hekserij toeschreef. 
Van heinde en verre bezocht men hem. Ook vanuit Buitenpost. In 1968 hoorde Dam Jaarsma 
van Michiel Kramer (geboren 1879) uit Jistrum, schipper en boerenarbeider en zoals zovelen 
in de Wouden bij tijd en wijle ook bedelaar, het volgende verhaal, een klassiek kat-is-heks-
verhaal dat van veel duivelbanners wordt verteld.  

Alde Jan Bearns van der Veen wenne yn ’e Mieden by de Bûtenpostumer feart. Hy hie in bern, 
dat wie net goed. Doe gong er nei Grutte Wopke ta. Dy wenne yn Kûkherne. Wopke joech him 
in drank. Hy sei: “Tink der om, dû mast aenst om in peal hinne. Dan komt der in kat by dy 
en dy wol by dy opspringe. Dû mast om ‘t fleske tinke.” Sûnder dat Jan der erch yn hie kom 
er by de peal. Dêr wie de kat en dy sprong by him op. De flesse stikken en de drank wei. Doe 
gong Jan wèr nei Wopke ta. Wopke sei: “Bist dêr al wer?” “Ja”, sei Jan, “de kat sprong tsjin 
my oan”. “Dû mast nou better oppasse”, sei Wopke, en hy joech him wèr in drank. “Astû thús 
komste, komt der dalik in âld-wiif by de doar. Dy hat jimme bern bitsjoend.” It kom krekt sa 
út. Doe’t Jan krekt thús wie, kom der in âld-minske by de doar, dy’t frege hoe’t it mei it bern 
wie. Mar sy lieten har der net yn. Alle iepeningen yn ‘e hûs woarden tichtdien. De skoarstien 
en de kaaisgatten, ja alles. Doe toarnden se de kessens iepen. Dêr sieten krânsen yn, dy 
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ferbrânden se yn ‘t fjûr. Wylst se dat dienen sprong deselde kat, dy’t it drankje stikken makke 
hie, foar de glêzen om.  

 

Hoe lang is het geleden dat in ons land in de medische kringen gebruik gemaakt werd van 
bloedzuigers die een rol spelen bij genezing. Een antwoord op die vraag vinden we bij de arts 
Jelle Bangma uit Franeker (1786-1877). In tegenstelling tot vele van zijn collega’s was Bangma 
geen enthousiast verdediger van een bloedontledigende therapie door middel van aderlaten of 
het plaatsen van bloedzuigers. Ook in een artikel over koppen zetten komt het plaatsen van 
een bloedzuiger voor. Het koppen zetten was in vroeger tijden een veelvuldig toegepast middel 
bij uiteenlopende kwalen. Het zetten van een kop werd behalve door de chirurgijn ook gedaan 
door speciale vrouwen, kopsters genaamd. Een bolvormige kop – meestal van glas, soms van 
brons – werd boven een kaarsvlam verwarmd, waardoor de lucht uitzette. Deze warme kop 
werd op de pijnlijke plek geplaatst. Door het afkoelen ontstond onderdruk en zoog de bol zich 
aan de huid vast. Aldus werd het bloed naar de huid getrokken, hetgeen een genezende 
werking zou hebben. Er werd bij het zetten van koppen onderscheid gemaakt tussen droge en 
natte koppen. Bij een natte kop werd de huid met een kopsnepper ingekerfd, waardoor bloed 
vrijkwam. Soms werd in de kop een bloedzuiger geplaatst die het bloed opzoog. De gunstigste 
plaatsen om koppen te zetten, waren de slapen, achter de oren en onderaan de rug. 



304 

 

Een zijpad betreft de bestrijding van aardstralen. Hoewel het bestaan van die straling 
wetenschappelijk nog nooit is aangetoond, zijn er toch velen in de ban van wichelroedes, 
waarmee dergelijke stralen zouden kunnen worden aangetoond. Hoewel het wichelen al in de 
zestiende eeuw wordt beoefend, raakt heel Nederland in de jaren dertig van de twintigste eeuw 
in de ban. De angst tegen aardstralen slaat toe. Wichelaars roken profijt en gingen 
afschermkastjes verkopen. Na de Tweede Wereldoorlog liet zelfs de overheid zulke kastjes 
plaatsen. Ze stonden op de ministeries van justitie en financiën, ze hingen in het 
concertgebouw en op paleis Soestdijk. Halverwege de jaren vijftig wees onderzoek uit dat de 
hele aardstralentheorie nonsens was. 

Ook tegenwoordig zijn er nog mensen, die zich bezig houden met wichelen. Op deze manier 
hebben een wichelroedeloper en een helderziende inmiddels het mysterie rond de moord op 
Bonifatius opgelost. De bisschop is volgens hen niet in Dokkum maar in de Zandwielen bij 
Wijgeest, onder Westergeest vermoord. De wichelroede leidde historicus Wigholt Vleer vanuit 
Buitenpost naar de boerderij Tochmastate. Ziende, horende en voelende in het verleden zag 
helderziende Zoet voor het huis een kapelletje. Hij oriënteerde zich op het jaar 754 waarin 
Bonifatius is vermoord. Beelden van een voor de Groningers vluchtende Bonifatius trokken 
als een film voorbij. Uiteindelijk kregen ze de geestelijke, kletsnat en zijn habijt loodzwaar, te 
pakken bij de Zandwielen waar hij werd vermoord.  

Dit bijgeloof brengt – tot op de dag van vandaag – veel mensen ertoe voorwerpen in hun huizen 
of boerderijen te plaatsen om op die manier onheil van buitenaf een halt toe te roepen. Een 
bekend voorbeeld is het plaatsen van een ‘tongerstien’ (een versteende zee-egel) op het kozijn 
van de schuurdeur. Zo denkt men beschermd te zijn tegen blikseminslag. Onder de drempel 
van een boerderij op de Noardermar (Burgum) wordt in de negentiende eeuw een test met 
deksel ingegraven om de duivel de toegang tot deze boerderij te beletten. 

Een hedendaags middel is witte olie van Kommer Biopharm uit Heiloo. Het is een smeermiddel 
dat wordt toegepast bij paarden tegen stijve spieren, verrekkingen en verstuikingen. De firma 
Sikma uit Gytsjerk geeft het advies het middel ook te gebruiken bij menselijke spier- en 
gewrichtsklachten. Het middel gaat vlot over de toonbank bij diervoederspeciaalzaak Sikma. 
Manueel therapeut Hessel Sikma uit Oentsjerk komt het middel tegen bij mensen die hij 
behandelt. Hij zou niet graag slapen naast iemand die het middel gebruikt. ‘It stjonkt wol nei 
ammoniak, miskien ek omdat it in soarte ferbining oangiet mei de hûd.’ De sterk ruikende 
stof in het middel is kamfer, dat het ook goed doet tegen motten in de kleding. Arts Erik 
Wijthof laat zich er niet over uit of het verstandig is een diergeneesmiddel op mensen te 
gebruiken. Toch verkoopt Sikma zo’n vijf flesjes per week en bijna altijd voor klachten bij 
mensen. 

Al in 1584 vaardigden de Staten van Friesland een verbod uit tegen duivelbezweerders, 
waarzeggers, handlezers en piskijkers. Ook in de negentiende eeuw wordt tegen kwakzalverij 
gewaarschuwd. Dat staat in een schrijven van het Departementaal Bestuur van de Eems, 17 
september 1801, over het tegengaan van de geneeskundige kwakzalverij. In ditzelfde archief 
bevindt zich nog een schrijven van de Commissie van het Gemeentebestuur van 16 april 1802 
inzake de wering van kwakzalverij. In 1819 waarschuwt de Provinciaal Geneeskundige 
Commissie nogmaals tegen duivelbanners en belezers. De noodzaak tot het uitgebreid 
informeren van de bevolking tegen kwakzalvers blijkt eens te meer uit een artikel dat is 
geplaatst in de Leeuwarder Saturdagse Courant van 17 juli 1799: 

De middelen, uitgevonden door een Gezelschap van GELEERDE MANNEN, bestaande in 
Medicinale KRAALEN, waar van drie Kraalen gehecht zyn aan een Groen Snoer, die deze jonge 

Kinderen worden om den hals gedaan, waar door TANDEN en Kiezen, spoediger en met minder 
smerten uitkomen, en Stulpen en Ziekten (die met het Tanden komen gepaard gaan) grootelyk 
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worden versoed of weggenoomen; - en ook een MIDDEL ter bevordering van Zog by Vrouwen en 

een MIDDEL ter wegneeming van Wormen by Kinderen, zyn met een BERICHT ieder voor één 
Gulden te bekomen, behalve in veel voorname Steeden, in de Berichten breeder vermeld, ook te 
Leeuwarden by W. Wigery. By wien ook nog te bekomen is Koopmans HANDBOEK, á één 
Gulden. 

Het zonder bevoegdheid uitoefenen van de geneeskust leidt vele malen tot een procesverbaal. 
In 1878 maakt de Leeuwarder Courant melding van het volgende: 

Leeuwarden. Naar men verneemt, is door de politie alhier proces-verbaal opgemaakt tegen een 
persoon, wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst. Bedoelde persoon verkondigde nl. 

op de weekmarkt alhier, dat hij een middel bezat tot verdrijving van allerlei kwalen, zoals 
kiespijn, rheumatiek, doofheid enz. met welk middel dan ook door hem eenige proeven werden 
genomen. Bij onderzoek bleek, dat dit geneesmiddel bestond uit stukjes gewone Spaansche 

zeep. 

 

Lieuwe van Atzema 

De op 19 november 1600 in Dokkum geboren Lieuwe (Leo) van Aitzema was een Meester 
Sneuper van het eerste uur. Zijn broer Marcus van Aitzema was konvooimeester bij de 
Admiraliteit van Friesland te Dokkum en burgemeester van Dokkum en zijn oom Foppe van 
Aitzema werkte ook als diplomaat. In zijn levensbeschrijving op Wikipedia wordt hij o.a. als 
volgt beschreven: Hij zag zich zelf als een onafhankelijk auteur, die niet namens enige partij 
schreef, maar eenvoudig de pen oppakte, omdat hij het niet laten kon. Een auteur met een 
late roeping, die toen hij eenmaal de smaak van het schrijven te pakken had, gewoon niet 
meer kon ophouden en letterlijk tot aan zijn dood bleef schrijven. 
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In zijn meer dan 5000 pagina's tellende 'dagboek', waarin Aitzema (ook wel Aissema) in het    
Nederlands, Spaans, Latijn, Frans en Engels schreef, verwerkte hij ook vele brieven van 
mensen uit zijn kennissenkring. Nadat hij in 1622 advocaat bij het Hof van Friesland was 
geworden werd hij in 1625 vertegenwoordiger van de Hanzesteden Hamburg en Bremen in 
Den Haag. Hij werkte met name als diplomaat in de residentie en had vele contacten in het 
buitenland. Historie had zijn grote interesse en daarom stelde hij vele gebeurtenissen uit de 
periode 1621-1668 te boek en schreef hij vele (bewaard gebleven) brieven. Die kennis 
gebruikte hij lang niet altijd op een bescheiden manier, want hij wordt er van beschuldigd 
tijdens de Eerste en Tweede Engelse Oorlog (Anglo-Dutch Wars) een Engelse spion van 
informatie over de situatie in de Republiek gegeven te hebben. Een deel van de inhoud van de 
brieven is opvraagbaar in de database van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis met 
Besluiten Staten-Generaal 1626-1630. 

Een komisch verhaal vindt zijn weg naar de lezers in het jaar 1857. In de Blau-Mandies-
Krante werd onder de kop ‘Advertenties’ het volgende opgetekend:   

De pillen en salve fon HALLOWAY benna forwûnderlik in har uetwirksels. Me laest nin krante, 
of der wirda wer nye wûnderdiedige genesinge în forhella. 

Professor Halloway kreeg onlangs – zo gaat het verhaal – een brief uit Sydney in Australië van 
een zekere James Meacock. Deze James had zijn neus verloren door veelvuldig wandelen in 
de avondlucht. Hij liep alle doktoren en professoren af om hem aan een nieuwe neus te helpen, 
maar niemand die hem helpen kon. Vervolgens doodde hij een haan, zocht er een geschikt 
botje uit  en omwikkelde dit botje met vlees, zodat het enigszins op een neus begon te lijken. 
Met een zeemleren lap  werd het geheel op de plek van de neus geplakt. De nieuwe neus werd 
bestreken met HALLOWAY-zalf en op tijd werden ook HALLOWAY-pillen ingenomen. Binnen 
veertien dagen had Meacock nu een neus, die evengoed functioneerde als zijn oude. ‘En 
nimmen ken nou sian, dat di man oait sîn gêvel mist heth. 

Voor de bestrijding van nier- en rugpijn heeft J. Wijbrandi Jzn. een passende oplossing. In 
een Leeuwarder Courant van 1905 wordt melding gemaakt van deze kwaal bij Mejufrouw G. 
van der Veen, Molensteeg 8 uit Leeuwarden. Zij deelt ons het volgende mede: 

Het is thans reeds drie jaren, dat ik voortdurende lijdende ben geweest aan de nieren. De pijn 
in den rug en lenden, die ik hierdoor te doorstaan had was verschrikkelijk, en ik kon me haast 

niet meer bukken. Ik had veelvuldige schemeringen voor de oogen en duizelingen en moest me 
dan vasthouden om niet neer te vallen. Ik kon ’s nachts van de pijn bijna niet slapen en ik wist 

werkelijk niet wat ik moest gaan aanvangen, toen men mij attent maakte op Foster’s Rugpijn 
Nierpillen. 

Het spreekt voor zich dat de pillen de oplossing bieden voor de problemen van de 
desbetreffende dame. De advertentie eindigt met:  

Verzekert U, dat men U de echte Foster’s Rugpijn Nierpillen geeft, dezelfde die mej. Van der 

Veen gehad heeft. Ze zijn te Leeuwarden verkrijgbaar bij den heer J. Wijbrandi Jzn., Kelders 
171, tegen f 1,75 per doos of f 10 per zes dozen. Franco toezending na ontvangst van postwissel. 

Ook dominees houden zich soms met de gezondheid van de medemens bezig. In het geval van 
dominee H.U Thoden van Velzen te Aldsjerk betreft het diens zoon Sijo. We kennen de 
gezondheidsproblematiek van de domineeszoon niet, maar Sijo moet in het jaar 1833 uien 
(sijepels) op zijn navel leggen. 

Hoe zit het met de huidige geneesmiddelen? Ongeveer een derde deel hiervan bevat elementen, 
die afkomstig zijn uit de natuur. Vroeger werd er alleen gebruik gemaakt van in de natuur 
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voorkomende producten. Het moge duidelijk zijn, dat in de medische wetenschap nog steeds 
gebruik gemaakt wordt van deze producten. 

De Arabische invloed op de vroege volksgeneeskunde is aanmerkelijk geweest. In het Egypte 
van de farao’s zijn het de schrijvers, die tevens het beroep van medicus uitoefenen. Artsen 
bewijzen eer aan Sakhmet met de leeuwinnenkop, de echtgenote van Ptah van Memphis, die 
zowel genezeres als brenger van ziekten is. Bewaard  gebleven teksten vermelden groepen 
symptomen met een diagnose van elk ervan en in de meeste gevallen een behandeling. Een 
voorbeeld, geschreven op papyrus: 

Instructies inzake een breuk van het neusbeen: Als u een man onderzoekt die een breuk in zijn 

neusbeen, waardoor zijn neus verminkt is en van binnen een holte vertoont, terwijl de zwelling 
naar buiten dringt, en hij heeft uit beide neusgaten bloed verloren, dan kunt u met betrekking 
tot hem zeggen: Hij heeft een gebroken neus, dat is een kwaal die ik kan behandelen. U moet 

de neus schoonmaken met proppen linnen en vervolgens twee proppen linnen die verzadigd zijn 
van vet in de neusgaten brengen. U moet een stijve rol linnen aanbrengen die zijn neus stevig 

in vorm houdt. 

Over genezen en middelen uit de steentijden is niets overgeleverd. Mogelijk zijn sommige 
archeologische vondsten in verband te brengen met medicijnmannen. De middelen zelf 
hebben door hun plantaardige en dierlijke oorsprong de tand des tijds niet doorstaan. Het is 
wel duidelijk, dat mensen worden geconfronteerd met ziekten, natuurverschijnselen en onder 
onheil, dat zij niet kunnen verklaren. Denken zij aan de invloed van slechte personen of aan 
de toorn van goden? Om zich te verzekeren van een goede afloop offeren zij allerlei – vaak 
kostbare voorwerpen – in moerassen en vennen. Hoewel de omstandigheden die kunnen 
leiden tot bewaring op deze plekken vaak uitermate gunstig zijn, zullen ook hier dierlijke en 
met name plantaardige voorwerpen zijn vergaan. En dan nog: kun je een vondst interpreteren 
als afkomstig van offering in verband met ziekte? 

Net voor en na christus geboorte woont in west en midden Europa het Keltische volk. Volgens 
Romeinse beschrijvingen worden stammen van dit volk geleid door druïden, die ook 
genezingen voor hun rekening nemen. Druïden behoren immers tot de kaste die alle kennis 
en wetenschap beheerst. De maretak geldt als het heiligste voortbrengsel uit het plantenrijk. 
Deze maretak wordt op nieuwjaarsdag door een druïde afgesneden met een gouden sikkel en 
opgevangen in een witte doek. Soms berust genezing niet alleen op magisch-mystieke factoren. 
Als pijnstiller wordt de alruin gebruikt. Het betreft de wortel van de nachtschade mandragora. 
Deze wortel heeft – door chemische werking – een effect van pijnstillen. 

De Friezen (en overige Germaanse stammen) kennen geen omschreven medische stand. Wel 
staan saga’s of wijze vrouwen in hoog aanzien. Ook vrouwen die op afgelegen plaatsen wonen, 
houden zich bezig met geheime kruiden. Mogelijk krijgen de Friezen vooral door oorlogvoeren 
ervaring in de geneeskunde en de chirurgie. Ook kennen zij de pijnstillende werking van de 
alruin en helende werking van smeerwortel op wonden. De Romeinse mythologie kent geen 
speciale god voor de geneeskunde. Als er omstreeks 300 voor christus in Rome een 
pestepidemie woedt, begint men de Griekse god Asklepios te vereren. 

In de tweede eeuw leeft Claudius Galenus, die onder meer enige tijd in dienst is van keizer 
Commodus. Als apotheker heeft hij vierhonderd geneesmiddelen in voorraad. Galenus is de 
eerste die de waarschuwing geeft, dat geneesmiddelen zorgvuldig dienen te worden afgewogen 
en dat deze zo vers mogelijk moeten zijn. De medische en anatomische boeken van Galenus 
hebben het medisch denken en handelen ruim duizend jaar beheerst. Galenus is de eerste 
medicus die ontdekt dat de slagaders geen lucht maar bloed bevatten. Dat bloed  golft volgens 
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hem heen en weer. Pas in 1628 wordt voor het eerst ontdekt dat het bloed in een kringloop 
stroomt (William Harvey). 

In Nederland hebben Romeinen onder meer thermen-complexen (openbare badinrichtingen) 
aangelegd in Nijmegen en Heerlen. Baden in water van verschillende temperaturen acht men 
van groot belang voor de gezondheid; ook het gebruik maken van oliën en zalven speelt een 
rol. Zalfpotjes en zalfflesjes maken in Zuid- en Midden-Nederland dan ook veelvuldig deel uit 
van het archeologische bodembestand. In een in 1905 gevonden flesje, dat in Nijmegen 
opduikt in een Romeins grafveld, zit onder meer spermaceti (walschot), dat wordt verkregen 
uit de potvis. Worden deze dieren al door de Romeinen bejaagd, of maakt men gebruik van 
gestrande exemplaren? 

Nog tot in de negende eeuw houdt de dorpsbevolking heiligdommen in stand, waar amuletten 
worden geofferd. Godenbeelden worden door de velden gevoerd en rondom bouwlanden trekt 
men een vore om boze geesten buiten het dorpsterritorium te houden. De kerk probeert de 
duivelse praktijken uit te bannen en de bevolking op het rechte pad te brengen. Er mag 
voortaan alleen nog in de kerk geofferd worden. Alle inspanningen van de clerus om bijgeloof 
uit te bannen vinden nog geen voedingsbodem: het offeren buiten de kerk gaat gewoon door. 

Ook de kloosters in Nederland spelen een rol. In inventarissen is er sprake van vijzels en 
stampers, wat erop duidt dat er medicijnen worden bereid. Voorts zijn handschriften bekend, 
onder meer: Het Boec van Medicijnen in Dietsche’. Van de adbij Rolduc in Zuid-Limburg is 
een catalogus van het boekenbezit in de dertiende eeuw bewaard gebleven. In deze catalogus 
worden ook boeken vermeld op het gebied van geneeskunde. De abdij Rolduc heeft via 
Ludingakerke bij Harlingen een relatie met het Burgumer Berchkleaster. In de ziekenzaal van 
het Cisterciënzerklooster Aduard is een vijzel aanwezig. Deze draagt de volgende woorden: 
Íohannes Greven abbas in adwert 1590’. (Johannes Greven was abt van dit klooster van 1578 
tot 1590). Ook in het Berchkleaster te Burgum (Reguliere Kannunniken van Sint Augustinus) 
houdt men zich bezig met genezen en geneesmiddelen. Dit blijkt uit een handschrift – 
aanwezig in de stadsbibliotheek van Brugge – dat in de jaren 1450-1464 door Burgumer 
kloosterlingen werd geschreven (of overgeschreven). Hierin bevindt zich een hoofdstuk onder 
de titel ‘Kruiden voor zieken zoals verzameld en gekocht in Antwerpen’. Genoemd worden 
onder meer: gember, peper, kaneel, kalmoeswortel, holwortel en wormkruid. In het hoofdstuk 
‘. Voor de chirurgijn’ staan voorts nog de volgende producten: galnoten, zwavel, kwikzilver, 
laurier, hars, dodekop, bevergeil, drakenbloed, Arabische gom, witte amber, zinkspaat en 
kamfer. In het geheel worden naast linnenverband drieënzestig producten genoemd. 

Genezing kan ook worden verkregen door het nuttigen van kleine delen van een overleden 
heilige. Is de heilige inmiddels geconsumeerd, dan kan ook uitgekrast gruis van een  sarcofaag 
(grafkist van zandsteen), of schraapsel van heilige stenen ter genezing worden gegeten. 
Daarom zijn diepe voren uitgeslepen in de muren van de Groningse kerken van Loppersum, 
Termunten en Wehe. 

In het begin van de dertiende eeuw wordt de monnik Dodo van De Haske (Oudehaske) 
genoemd. Deze frater heeft ook tijdelijk een kluis in Bakkeveen bewoond. Dodo verwerft grote 
faam als gebedsgenezer. Van heinde en verre zoeken zieken hun heil bij de kluizenaar. Een 
van hen is de verlamde dochter van de dorpspastoor van Gersloot (Filia Pippridi Sacerdotis de 
Gersloote). Een tweede patiënt is een waanzinnige uit Westermeer (bij Joure), die aan handen 
en voeten gebonden per schip naar Dodo komt. Als dank schenkt de genezene Dodo een witte 
koe. In 1231 stort de bouwvallige kluis in De Haske in en vindt de kluizenaar de dood. Op de 
plek van de voormalige kluis wordt naderhand door de priesters Wibrand, Sircus en Sifridus 
en hun familieleden het Hasker Convent gesticht. Eerder zien we bij de Friezen wijze mannen 
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en vrouwen op afgelegen plaatsen wonen. Zij verrichten geneeskundige wonderen. De 
middeleeuwse kluizenaars treden op hun wijze in de voetsporen van hun heidense voorganger. 

Opmerkelijk is dat veel wonderdokters van oorsprong als veegenezer actief zijn. De overstap 
naar het genezen van mensen is blijkbaar niet erg groot. In Kûherne woonde Grutte Wopke 
en in Jistrum Joast Wiersma. Beiden waren ze als genezer actief. Markten zijn oorspronkelijke 
plaatsen waar men kennis kan nemen van de nieuwste geneesmiddelen. Het overgrote deel 
van de aanbieders zijn kwakzalvers. De laatste praktijkhoudende wonderdokter is ongetwijfeld 
Fedde de Vries (Fedde Strykje) uit Zwagerveen. Zijn grote praktijk stopt pas bij zijn overlijden 
op 11 oktober 1967. 

Lambertus Bochart, plattelandsheelmeester van Duitse afkomst, woont en werkt eerst in het 
pand Schoolstraat 5 te Burgum. Het gaat hem blijkbaar voor de wind, want korte tijd later 
laat hij een nieuwe woning bouwen aan de Lageweg 54. Naast een apotheek heeft hij ook een 
drogisterij. De inkomsten van die laatste nering zijn gering en de dokter laat soms wel merken 
niet blij te zijn met een klant voor de drogisterij. Zo gaat het verhaal dat een meisje, gestuurd 
om duivelsdrek, te horen krijgt: 

Sis mar tsjin jimme mem, dat ik dat net leverje kin, wnt de duvel hat fan ‘e moarn noch net 
skiten. 

Op 3 mei 1886 schrijft het armbestuur een uitgebreide brief omtrent het handelen van 
Bochart aan het gemeentebestuur. Het armbestuur wijst Bochart op zijn plicht patiënten van 
de Bergumerheide, die tot de armlastigste behoren, te behandelen.  

Op het platteland zullen de wegen van de duivelbanners vaak die van reguliere artsen hebben 
gekruist.  Dat dit regelmatig strijd heeft opgeleverd moge duidelijk zijn. Van dokter Eeltsje 
Halbertsma uit Grou is het volgende bekend. 

Bij zijn patiënten de woning binnentredend, kon hij soms den neus ophalen en uitvallen, jimme 
ha ek wer fen dat duvelbandersgoad yn ‘e hús en wanneer dan schoorvoetend was toegegeven: 

nou, al in bytsje, kreeg men vergoelijkend uit zijn mond te horen:  ik mei my ek wol stilhâlde, 
want sels bin ‘k ienkear trog in duvelbander holpen. 

Dit klinkt vreemd en haast ongelooflijk, maar als men zijn ‘Reis nei de jichtmasters’ leest, 
wordt het aannemelijk. Duivelbanners komen bij Halbertsma goed weg in vergelijking tot het 
oordeel van veel van zijn collega’s uit Leeuwarden en Sneek. Elders staat het volgende advies: 

Eet geene te sterk aangezette spijzen; houd u bij de eenvoudige kost; geniet den vrije buitenlucht 
zooveel mogelijk; gaat vroeg te bed en dekt u niet te sterk. 

De kwakzalver spreekt hier uit, wat Halbertsma zelf dacht. De dokter is zeer te spreken over 
karnemelk met stroop als medicijn. Hij noemt dit medicament zo gezond, dat het de komst 
van de dokter eigenlijk overbodig maakt. Ook kalfsvlees roemt hij. Tegen sommige 
wondermiddelen, op de markt en in de nieuwsbladen aanbevolen, is hij wel ten strijde 
getrokken. Op komische wijze bestrijdt hij het gebruik van Polka-Bitter. In een spotschrift 
noemt hij de wijdvermaarde Carolus Bradamantus Damasceno onder meer: 

Opperste tandenborstel en likdoornsnijder van H.M. Victoria, met den titel van Compte de 

Turcheance, hetwelk in het Hollandsch beduidt: graaf van het kennelijk onvermogen. 

Halbertsma geeft soms scherpe kritiek op de vele doktoren die als piskijkers naam hebben 
gemaakt. 
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Johannes Siebinga (1898-1969) is dokter in Opeinde (Smallingerland) van 1925 tot zijn 
overlijden in 1969. In zijn praktijk komt hij meermalen in aanraking met bijgeloof en 
huismiddeltjes. Siebinga schrijft daarover het volgende: 

Haringen aan de voetzolen tegen reumatiek zien we niet meer. Andere mensen eden in de herfst 

een kastanje in de broekzak en die kwam er niet weer uit voor de volgende herfst en dan kwam 
er een verse in. Een ander geliefd middel tegen reuma waren mollepootjes. Ik herinner mij dat 

ik eens op een keer bij een kindje werd geroepen dat in een stuip was doodgebleven. Om de 
polsjes droeg het enkele aan elkaar geregen blaadjes van een plantje: huislook. En nu moet je 

niet denken dat dergelijke voorstellingen alleen op de heide en bij ongeletterden voorkwamen. 
Ik zou mensen kunnen aanwijzen met een universitaire opleiding, die een kattevel om hun lijf 
dragen, ook als middel tegen reumatiek. 

Toch blijkt uit een verhaal dat Siebinga ook zelf gebruik maakt van huismiddeltjes. De inwoner 
van Sumarreheide vertelt het volgende: 

Als kind had ik last van ernstige diarree. Dokter Siebinga werd er bij geroepen en deze zegt 
tegen mijn vader: Ga snel het veld in en pluk bladeren van de brede weegbree. Laat de jongen 

daarvan twee bladeren opeten en dan zal binnen twee dagen het diarree-probleem opgelost 
zijn. En inderdaad, de dokter hoefde niet een tweede keer te komen. 

Nog rond 1900 is er rondom de Burgumermar op meerdere plaatsen sprake van mensen, voor 
wie ‘betsjoening’ (het onder invloed raken van de duivel) en het daarop volgende duivelbannen, 
realiteit is. Ondanks het feit dat er meer dan een eeuw sprake is van ‘verlichting’  en ook de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen menigmaal voorlichting heeft gegeven, is dit 
onvoldoende om de bevolking in informeren omtrent nieuwe inzichten met betrekking tot 
gezondheidszorg. Het onverwachte en onbekende kan alleen door een duivelbanner worden 
bestreden! 

Dit is ook in de kranten terug te vinden. In het Advertentie- en Nieuwsblad voor het kiesdistrict 
Bergum en wordt er in 1892 melding van gemaakt. De redacteur Tsjibbe Gearts van der 
Meulen beschrijft een geval van ‘betsjoening’. Hij heeft geen ander doel voor ogen dan de 
bestrijding van het duivelbannen en hij steekt er op vermakelijke wijze, maar toch vlijmscherp 
de draak mee. 

Anno toen men schreef ’t jaar 1892, de 6e maand den 7en dag, geschiedde het in de landpalen 
van Tietjerkstreradeel, dat zich de vrouw Gurbnetsoo (Oostenbrug), eenee zeer verstandige ende 
in vele wijsheid ervarene vrouwe, zich op reis begaf met eene andere vrouwe, Tirbejtrebla 

(Albertje Brit) genaamd, een profetesse gansch klaar in de toekomstige dingen dezer wereld. 
Ende zij gingen samen naar eene zuster van vrouwe G., die lijdende is aan melancholie oftewel 
zwaarmoedigheid in haren hoofde, van wie vrouwe G. vermoedde, dat zij behekst was. Deze 

aan geesteskrankheid lijdende vrouwe, die van haren man verlaten ende gescheiden is, wordt 
teer bemind door een verliefd jonkman genaamd Sinuet (Theunis), ende deze liefde begunstigde 

vrouwe Gurbnetsoo, ende daarom nam zij de profetesse mee om tot de ontdekking te komen of 
hare zuster behekst was. Einde Tirbejtrebla zag in ’t koffiedik. Ja het was zoo. Dadelijk werden 

er door de beide wijze en verstandige vrouwen, wijze en verstandige maatregelen genomen om 
den duivel te bezweren en de heks den toegang tot haar prooi te benemen. Zij lichtten de mat 

op, die voor de kamerdeur lag, en zetten daaronder, met krijt, negen kruisen over den vloer, 
bedekten deze weer met de mat, ende togen toen weer henen, wetende een zeer wijs en 

verstandig werk te hebben verricht. Over die kruisen kon de heks de behekste vrouwe niet 

naderen. Den volgenden dag kookte vrouwe G. geheime toverkruiden in een gootling (koperen 

emmer) met water, dat zon noch maan gezien had, ende daarmee ging in den avond, zijnde 
Woensdag, de verliefde Sinuet naar de betooverde geliefde, die slapende was, maar hij wekte 
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ze met teedere liefde ende verplichtte haar de voeten te plaatsen in ’t gootling met het 

onttooverde water. Zoo de booze geest nu van haar wijkt, welk een exempel is dit dan voor de 
nieuwlichters die aan de macht ende de kracht des duivels niet gelooven. 

Een ander artikel uit de krant maakt melding van de manier waarop duivels kunnen worden 
bestreden. 

In man ûnder Semar siet hwet yn noed. In pear fen syn hinnen stoaren, syn skiep rekke út stel 
en do waard syn bern siik. De man plakte do hwet divelsdrek yn in pompierke oan ‘e widze, it 

skieppehok en it hinnenhok en sûnt fleure alles op. 

Sommige duivelbanners ontvangen hun patiënten aan huis. Anderen houden zitting in 
herbergen. Er zijn ook verhalen bekend waarbij duivelbanners hun cliënten thuis bezoeken. 
In veel gevallen trachten de duivelbanners ziekten te bestrijden, die een andere oorzaak 
hebben dan hun klanten ooit zullen hebben vermoed. Tovenarij, het bannen van spoken, of 
het verdrijven van het kwaad, is algemeen gebruikelijk. Dat een karnton alleen al wordt 
gezuiverd door schoonmaken en zeker niet door allerlei toverformules, wil er bij de bevolking 
in de achttiende en de negentiende eeuw nog niet in. Dit ondanks de voorlichting die al op 
gang is gekomen. Tovenarij (tsjoenderij) en het daarop volgende duivelbannen dient dan ook 
als een samenhangend fenomeen te worden beschouwd. Het laatste kan niet zonder het 
eerste. Jurjen van der Kooi noteert: ‘De grinzen tusken oan de iene kant tsjoender en 
duvelbanner en oan de oare kant duvelbanner en wonderdokter binne net skerp.’  Aan de 
invloed van de duivelbanners komt in het laatste decennium van de negentiende eeuw een 
einde onder invloed van de opkomende zuivelindustrie. De karntonnen verdwijnen van de 
boerderij en een groot deel van de inkomsten van de duivelbanners – het zuiveren van de 
karnton – verdwijnt hiermee. Dit zal veel duivelbanners hebben doen nadenken over andere 
bronnen van inkomsten. De opkomst van de vele wonderdokters, juist in die periode, zal 
hieraan niet vreemd zijn geweest. Veel duivelbanners worden wonderdokter.  

In 1761 vestigen Geertje Arents en haar man Jacob Pieters zich in Surhuisterveen. Geertje 
(Geertie) is afkomstig uit Norden in Oost-Friesland. De heer des huizes verdient de kost als 
scharenslijper, maar weldra zijn de inkomsten van Geertje hoger dan die van haar man. Velen 
weten de weg naar de beroemde dokter te vinden. Haar patiënten komen niet alleen uit 
Surhuisterveen en omgeving, maar ook uit andere delen van Fryslân en het Groningse 
Westerkwartier. Vleer: ‘In Surhuisterveen werd zij de dokteres, daar zij de kunst van de 
kwakzalverij op uitstekende wijze verstond.’ Kwakzalverij en dokter, dit lijkt niet erg bij elkaar 
te horen. Geertje hield zich ook bezig met duivelbannen. 

Op 15 februari 1767 besluit schipper Anne Luitzens uit Ureterp de dokter te bezoeken in 
verband met ziekte van zijn vrouw Antje Jans. Anne verzoekt Geertje zijn vrouw thuis te 
bezoeken. Geertje onderzoekt de patiënt en spreekt het vermoeden uit dat Antje met gods 
zegen wel weer beter zal worden. Zij geeft enige medicatie en keert huiswaarts. 

Het bezoek van de beroemde dokter aan Ureterp blijft niet verborgen. Als gevolg brengt Inne 
Jans enige tijd daarna ook een bezoek aan Geertje, dit in verband met ziekte van Dirkje, een 
kind van Inne Jans en Trijntje Hommes. Apotheker Geerligs uit Drachten heeft Dirkje al 
medicijnen toegediend, maar er is geen verbetering. Opnieuw gaat Geertje naar Ureterp. Dirkje 
moet eerst plassen in een glas. Geertje bekijkt de urine en roert er met een vinger in. 
Vervolgens spreekt zij de hoopvolle woorden, dat met gods zegen het kind zal genezen. Daarna 
komt de dokter met een verklaring dat wel enige schrik teweeg brengt. Zij is van mening dat 
Dirkje padden in haar lichaam heeft. Voor twee gulden kan zij het meisje van de padden 
verlossen. De twee gulden worden grif betaald. Geertje gaat aan het werk en al spoedig haalt 
zij drie verenkransen uit het hoofdkussen van het kind. Twee kransen zijn al rond, de derde 
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nog niet. De kransen verdwijnen in een pot, die verder wordt gevuld met de plas van Dirkje 
en tevens wordt olie toegevoegd. De inhoud wordt gekookt en vader Inne moet de kokende brei 
in de tuin begraven. Ondertussen legt de dokter wierook op de drempel en krijgt Trijntje een 
zalf voor Dirkje, waarmee navel en achterwerk moeten worden ingesmeerd. Ook krijgt Dirkje 
een geheimzinnig zakje, dat op de borst moet worden gedragen. 

Bij al deze activiteiten ontvangt zij ten huize van Inne en Trijntje nog een tweede verzoek om 
hulp. Ditmaal is het de oudste dochter van Anne Luitzens en Antje Jans. Zij vraagt de dokter 
nogmaals om bij haar moeder te komen. Er wordt in het dorp verteld van Antje betoverd is en 
een adder in het lijf heeft. Buurman Oebele vraagt aan Geertje of dit waar zou kunnen zijn. 
Geertje antwoord bevestigend. 

Terwijl Geertje weer thuis is, breekt er in Ureterp een storm los. Het feit dat de beroemde 
dokter uit Surhuisterveen twee zondagen in het dorp is geweest, doet een stroom aan 
geruchten ontstaan. De Ureterpers gaan naar meer betoverden zoeken. En weldra meent men 
dat de ene helft van de inwoners betoverd is en dat de andere helft kan toveren. De 
gemoederen lopen in Ureterp zo hoog op, dat justitie een onderzoek instelt. Geertje wordt 
gearresteerd en beschuldigd van alle onrust die in het dorp is ontstaan. Het Hof stelt vast dat 
Geertje zich ‘sedert tijden herwaarts heeft opgehouden met quacksalverije sonder daer toe 
bekomen consent van de overigheijt’. Met andere woorden: zij heeft geen vergunning. Zij reist 
van plaats tot plaats en geeft zich voor een ‘meesteresse’ uit, die ‘de menschen op een seer 
bedriegelijke wijze heeft behandelt’.  Bij het verhoor ontkent Geertje dat zij iets misdaan heeft. 
Zij toont de rechter een vergunning – verstrekt door grietman Van Haersma – voor het slijpen 
van scharen en messen en ‘met eenige koopmanschappen om te gaan’.  Wel geeft zij toe op 
verzoek enige medicamenten en huismiddeltjes te hebben verstrekt ‘om deselven onder Gods 
seegen te cureren’.  Zij ontkent over padden en adders te hebben gesproken en zij heeft zeker 
niet getoverd. Bij de rechtzaak vertellen Inne, Trijntje en Oebele dat de dokter heel duidelijk 
over padden en adders heeft gesproken. De verdediger van Geertje laat een groot aantal 
mensen getuigen, dat zij door Geertje zijn genezen. Dit kan niet verhinderen dat de rechtbank 
tot een veroordeling komt. In de processtukken staat: ’de gedetineerde heeft ook aan beide 
huijzen geweest en is met gemelde personen begonnen te meesteren’.  Bij vonnis van 22 mei 
1767 wordt geertje Arents voor een jaar uit de provincie verbannen. Uit een stuk van ‘den 
Gerechte van Opsterlandt’ van 3 maart 1767 blijkt ten slotte ook nog dat Geertje niet kan 
schrijven en mogelijk ook niet lezen. Geertje ondertekent met een kruisje. De klerk vermeldt 
daarbij: ‘Dit is Geertie Arents selfs gesette hantmerk’.  Ureterp komt na de veroordeling van 
geertje Arents weer tot rust, maar in het dorp zal nog zeker jaren zijn gesproken over deze 
bijzondere periode in het jaar 1767.  

Ruurd Wybrens Wartena (1747-1805) is een duivelbanner. In de archieven komt Ruurd ook 
voor als Ruird Wiebrens Wartena. Deze Wartena is in het midden van de achttiende eeuw 
(1747) geboren te Warten. Zijn geboorteplaats heeft hij derhalve als achternaam aangenomen. 
Ruurd Wybrens woont tussen 1780 en 1798 op de sathe Bruynsma en na 1798 op De Byle. 
Hij trouwt op 17 mei 1772 met Claaske Aukes uit Boornbergum. Als Claaske overlijdt wordt 
zij Klaaske Aukes de Graaf genoemd. Ruurd is al in 1805 overleden. Ruurd Wybrens Wartena 
is de grootvader van Abe Wartena. Ruurd Wybrens houdt op marktdagen zitting in hetzelfde 
logement te Leeuwarden als Sjoerd Ruurds Wartena later zal doen. Sjoerd is de zoon van 
Ruurd (1785-1829) en woont in Grou. Hij wordt duivelbanner genoemd en werkt met kruiden. 

Dat Ruurd Wybrens Wartena zich bezig houdt met duivelbannen, wordt duidelijk uit een 
zogenaamd boterbriefje. Deze tekst moet de duivel uit de karnton laten verdwijnen. 

In Den Name des Vaaders Des Soones ende Des heiligen geestes Amen god bescherme dit huis 
en deese karne mits ook alle het geene dat er om ende in is van alle vermalijdyde toverien Amen 
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+ Adorata + Boldat + Belial +. In de name ons heren jesu Christi + soo moeten deeze Boose 

geesten mits ook alle vermalijdyd toverieën en tovenaars belet bestraft en te Niete gedaan 
weesen om Niet te behenderen deeze huise en ook meede door de magt en Cragt van alle Secrete 
voor den gods als Maria de Reine Maaget en onses heeren Jesu Christi by St Jan Evangelist bij 
St. Jan. 

De boterbrief bestaat verder voor een deel uit verbasterde Griekse en Latijnse teksten. Mogelijk 
is de herkomst nog toe te schrijven aan laat-middeleeuwse priesters. Degenen die later de 
teksten overschrijven hebben weinig talenkennis en zo ontstaat er een geheimzinnige tekst. 
Via de dochter Richtje van Ruurd Wybrens komt de brief in de familie Auke Jelles Sytema 
(1834-1904). Een van de nazaten van Sytema weet nog in 1960 te vertellen dat een boterbrief 
bij de karnton dient te worden gelezen, waarbij voortdurend kruisen moet worden geslagen. 

Duivelbanners en wonderdokters spelen in een ver en nabij verleden een grote rol in de 
eerstelijns gezondheidszorg. De periode van de steentijd tot aan de middeleeuwen geeft voor 
ons land zeer schaarse gegevens. Producten uit de natuur zullen een grote rol hebben gespeeld 
bij genezing van zieken. Maar naar de juiste toedracht van diagnose en middelen zullen we 
hooguit kunnen gissen. In de middeleeuwen zijn het de monniken die toegang hebben tot 
Zuid-Europese en Arabische literatuur en op deze wijze hun doktersrol kunnen opeisen. 
Mogelijk is de kennis van genezing die via kloosters wordt verspreid ook doorgesijpeld in het 
gewone leven en hebben lieden voor zichzelf een rol weggelegd gezien om – al dan  niet via enig 
bedrog – de medemens een paar centen armer te maken. Voor 1600 houdt de rooms-
katholieke kerk zich nogal op met soms wonderbaarlijke genezingen. Zelfs roomse koningen 
spelen een rol. Na de opkomst van het protestantisme zien we enig verzet opkomen, maar 
uitgebannen wordt de alternatieve geneeskunst niet. 

Handige kermisartiesten spekken meestal de eigen beurs via voorstellingen op markten. 
Aangezien zij geen deel uit maken van de gemeenschap, kunnen zij meestal niet worden 
aangesproken op het uitblijven van resultaten met betrekking tot genezing. Duivelbanners 
spelen gedurende meerdere eeuwen een belangrijke rol in het leven op het platteland. Zij staan 
veel buiten de gemeenschap, maar diezelfde gemeenschap kan toch ook niet zonder deze 
mensen. Het is de onwetendheid van veel boeren, die hier een rol speelt. Deze boeren komen 
niet op het idee dat het karnen van de melk een grote hygiëne vereist. Duivelbanners weten 
dat wel. Er zijn enkele van deze lieden geweest, die er eerst voorzorgen dat het karnen niet 
lukt om vervolgens hun diensten aan te bieden om de ontstane problemen op te lossen.  Is 
Met de komst van de zuivelfabrieken is het karnen op de boerderij verleden tijd. Ook de overige 
activiteiten van de duivelbanners nemen snel af, mogelijk onder invloed van de lokale en 
regionale pers. Het is met name Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824-1906), die in de 
Bergumer Courant soms met humoristische verhalen en vlijmscherpe meningen de toon heeft 
gezet. De inkomsten van de duivelbanners in deze regio zullen mede daarom onder druk zijn 
komen te staan. Sommigen stoppen met hun werk, maar velen maken in het laatste kwart 
van de negentiende eeuw de overstap naar het vak van wonderdokter. Soms richten zij zich 
eerst op het genezen van vee, daarna bieden zij ook hun diensten aan de mensheid aan. 

Geschoolde artsen spelen in de achttiende en negentiende eeuw op het platteland een 
marginale rol in de gezondheidszorg. Veelal zijn de tarieven die zij vragen voor de arme mensen 
niet te betalen. Maar even vaak wonen de doctoren alleen in de grotere dorpen en zijn voor de 
mensen in de kleinere dorpen en op de heidevelden onbereikbaar. De Burgumermar fungeert 
als barrière. Met de infrastructuur is het nog slecht gesteld. Veel wegen zijn slechts paden, 
die buiten het zomerseizoen nauwelijks begaanbaar zijn. Vervoermiddelen bestaan er amper, 
de meeste mensen gaan daarom lopen. Nemen we ook nog in ogenschouw het elitaire gedrag 
van sommige heelmeesters, dan kunnen we ons goed voorstellen dat arme en vooral 
onwetende mensen gebruik maken van de diensten van wonderdokters. Deze zijn vaak 
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dichtbij en niet of minder duur. Bovendien zijn het mensen die hun taal spreken. Zij maken 
deel uit van dezelfde gemeenschap. Dat is zeker een andere groep van de bevolking dan die 
van de dominee, de dokter en de schoolmeester. De conclusie is gerechtvaardigd dat veel 
patiënten rechtstreeks in de armen van de wonderdokters worden gedreven. Deze 
wonderdokters maken op hun beurt vaak op handige wijze reclame voor zichzelf. Wie vertellen 
verhalen? Zijn het de wonderdokters zelf, of laten zij dit doen door zieken, waarvan ze weten 
dat ze toch wel beter zullen worden. Mensen met griep worden binnen een week weer beter, 
terwijl zij met medicijnen meestal in zeven dagen herstellen. Het is opvallend dat veel verhalen 
die over genezers worden verteld, sterk overeenkomen.  Speelt het verhaal ver weg, dan zijn 
de arme niet geschoolde streekgenoten diep onder de indruk en overtuigd van wat hun 
wonderdokter allemaal kan. Vaak komen ook professoren in beeld, die door wonderdokters 
worden bijgeschoold. 

In de negentiende eeuw zien we dat meerdere zakenlieden de handel in geneesmiddelen 
grootscheeps aanpakken. Zij adverteren, vaak met prachtige verhalen, in de lokale en 
regionale kranten. In de Leeuwarder Courant en in de Bergumer Courant treffen we legio 
voorbeelden aan, ook van handelaren uit Fryslân.  In het begin van de twintigste eeuw – de 
infrastructuur is inmiddels sterk verbeterd – zien we dat vele kleine busmaatschappijen een 
graantje meepikken. Zij ondernemen reizen naar de woonplaatsen van diverse wonderdokters. 

Zoals besproken is de rol van de duivelbanners al voor 1900 uitgespeeld. De komst van de 
zuivelfabrieken – in het laatste kwart van de negentiende eeuw – maakt hun rol overbodig. 
Het is evenwel niet zo gemakkelijk de werkwijze van de duivelbanner en de wonderdokter uit 
elkaar te houden. Sommigen spelen zelfs beide rollen. Er zijn ook voorbeelden van genezers 
die eerst duivels bannen en in latere jaren genezen met kruiden. Als veel genezers, die 
beginnen met het genezen van vee, later overstappen op het genezen van zieke mensen, is er 
soms sprake van enige specialisatie. Oene Kempenaar kunnen we dan zien als een van de 
eerste fysiotherapeuten en ook ‘Fedde Strykje’heeft fysiek contact met sommige van zijn 
patiënten. 

In tegenstelling tot de wonderdokter gaan doctoren, dominees en schoolmeesters naar de 
vergaderingen van de Departementen van de Maatschappij tot Nut van ‘Algemeen en horen 
daar verhalen van nieuwe medische ontdekkingen, maar vooral ook informatie over de 
dubieuze rol die volksgenezers vaak spelen. Het Nutsdepartement Bergum (opgericht in 1799) 
speelt in de kennisvoorziening een duidelijke rol, maar deze kennis blijft vooralsnog in hogere 
kringen en sijpelt amper door naar het gewone volk. 
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De Zuidwalvulkaan 
 

Dat er in de buurt van Harlingen, onder de Waddenzee een grote vulkaan in de ondergrond 
begraven ligt, zal menigeen onbekend zijn. In de jaren zestig kreeg de Franse oliemaatschappij 
ELF Petroland een boorvergunning om in het Vlieland Bekken naar olie of gas te zoeken. Nadat 
daar magnetisch en zwaartekrachtonderzoek was uitgevoerd, toonde een seismische 
verkenning aan dat bij de Zuidwal een structureel 'hoog' aanwezig is. In de bodem van de 
Waddenzee zitten enorme gasbellen. Een van de gasbellen is ontstaan door een heuse 
vulkaan. 

Zulke hoogs zijn potentieel interessante plaatsen voor gasaccumulatie in de ondergrond, zeker 
als daar ook een belangrijk reservoirgesteente voor aardgas  als de Vlieland Zandsteen 
Formatie zou voorkomen. In 1970 vond de eerste boring (Zuidwal-1) plaats. Op ongeveer 1840 
m diepte werd de top van het reservoir aangeboord en hierin bleek inderdaad gas te zitten. Na 
het hele reservoirgesteente (80 m) te hebben doorboord, is nog ongeveer 1000 m dieper 
geboord. Daar trof men een opvallend type gesteente aan dat aanvankelijk niet thuisgebracht 
kon worden. Later bleek dat men recht in de kraterpijp van een vulkaan naar beneden had 
geboord. 

 

Uit het geologisch onderzoek blijkt dat het structurele hoog, een begraven vulkaan uit de Jura 
(203 tot 144 miljoen jaar geleden) is met een herkenbare ringkrater (caldera) waarvan de 
flanken met vulkanische as bedekt zijn. Deze Zuidwalvulkaan had een zeer uitgesproken 
topografische expressie en deelde het Vlieland Bekken in twee helften. Zo stond het bekken 
ten noorden van de vulkaan in verbinding met de open zee, terwijl in het zuidelijk deel van 
het bekken de zee niet kon doordringen vanwege de vulkanische barrière. Uit radiometrische 
ouderdomsbepalingen, verricht aan het vulkanische gesteente, weten we dat de vulkaan 
ongeveer 152 miljoen jaar oud is. 

Zuidwalvulkaan (Fries: Súdwâlfulkaan), is een in rust verkerende vulkaan in Nederland die 
zich op ruim twee km onder het aardoppervlak bevindt, onder de Waddenzee tussen Harlingen 
en Vlieland, meer precies iets ten zuidwesten van het eilandje Griend. De vulkaan was actief 
tijdens het late Jura (ca. 160 - 145 miljoen jaar geleden) en is nadien bedekt onder ca. 
tweeduizend meter sedimentair gesteente, voornamelijk schalie en zandsteen uit het Krijt. 

De vulkaan is ontdekt in 1970 toen de Franse oliemaatschappij Elf Petroland (tegenwoordig 
TotalFinaElf) een boring deed in de Waddenzee, met als doel een mogelijk gasveld dat zich 
daar volgens seismisch onderzoek bevond. De maatschappij stuitte tot haar verbazing onder 
het reservoirgesteente op gesteente in het boorgat dat van vulkanische oorsprong was. Het 
bleek een vulkaan te zijn die gevormd was tijdens de fase van gebergtevorming in het 
toenmalige Europese continent van ongeveer honderdzestig miljoen jaar geleden.  
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Het Zuidwalgasveld, dat zich direct boven de vulkaan bevindt, werd in 1988 in productie 
genomen en produceert nog steeds gas. Naast de gesteentefragmenten (boorgruis genoemd), 
was er nog een andere indicatie voor de aanwezigheid van een warmtebron in de vorm van 
een vulkaan; de temperatuur op een diepte van twee kilometer is normaal gesproken honderd 
graden Celsius, in dit geval was dit honderddertig graden. 

De vulkaan had een hoogte van ongeveer één km en was gedurende zo'n twaalf miljoen jaar 
actief. De erupties van de vulkaan waren hevig en kortstondig met veel explosies. Dit, samen 
met de mineraalsamenstelling, duidt op vulkanisme dat plaatsvond als gevolg van subductie 
(het wegglijden van de oceaanbodem onder een continent of een eilandenboog) die niet direct 
nabij de vulkaan plaatsvindt. De Kimmerische gebergtevorming, zoals de periode van 
gebergtevorming die destijds plaatsvond genoemd wordt, was een fase van compressie waarbij 
de toenmalige microplaten Turkije en Iran noordwaarts bewogen en in botsing kwamen met 
het Euraziatische continent. Deze orogenese zou door de Euraziatische plaat schokgolven 
teweeg hebben kunnen brengen, die leidden tot vulkanisme. Dit proces zou zich tijdens de 
Alpiene gebergtevorming herhaald kunnen hebben, toen tijdens het Eoceen in de Eifel 
grootschalig explosief vulkanisme ontstond als mogelijk gevolg van de botsing en subductie 
van de Adriatische Plaat. De vulkaan in de ondergrond is bedekt door zandsteenlagen uit het 
onder-Krijt, die een reservoirgesteente vormen voor gas. Het afsluitgesteente is een dik pakket 
kleisteen dat is afgezet tijdens de transgressieve fase (een periode waarin de invloed van de 
zee in een kustgebied toeneemt. Er wordt dan zand en klei afgezet) na de vorming van de 
Zuidwalvulkaan, in het onder-Krijt. De storing van het aardmagnetisch veld in de Waddenzee 
iets ten zuidwesten van het eilandje Griend, wordt veroorzaakt door de Zuidwal-vulkaan. In 
de ondergrond aldaar, op een diepte van circa tweeënhalve kilometer, komt vulkanisch 
gesteente voor dat de Zuidwalvulkaan moet hebben uitgespuwd. Dit vulkanische gesteente is 
sterk magnetisch waardoor het aardmagnetische veld daar afwijkt.  

De vulkaan die in de Nederlandse Waddenzee is gevonden is een dode vulkaan. Hij ligt 
letterlijk begraven in de aardoppervlak van de Waddenzee, een vuurspuwer die nooit meer zal 
uitbarsten. De Nederlandse vulkaan was zo´n 1000 meter hoog en had een omtrek bij zijn voet 
van zo´n enkele kilometers.  
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Ondanks dat de Nederlandse vulkaan niet meer actief is, heeft deze Zuidwalvulkaan 12 
miljoen jaar lange actieve jaren achter de rug. De Zuidwalvulkaan was actief tijdens de late 
Jura (zo´n 160 a 145 miljoen jaar geleden, het tijdperk van de dinosaurussen). De 
uitbarstingen en erupties van de Nederlandse vulkaan kenmerkte zich tot korte en heftige 
uitbarstingen, met veel explosies. Ondanks dat het nu om een dode vulkaan gaat, is de 
temperatuur rond de vulkaan in de Waddenzee zo´n 30º hoger dan gemiddeld op de zeebodem. 
Metingen en boringen in de vulkaanpijp hebben uitgewezen dat de vulkaan nog nagloeit.  

Vulkanisme, zoals de vulkaan in Nederland is waarschijnlijk ontstaan tijdens de 
gebergtevorming rond de Jura tijd. Microplaten in Turkije en Iran bewogen zich langzaam 
naar het noorden en kwamen in botsing met het Euraziatische continent, wat tot schokgolven 
in het continent leidden. Het resultaat van deze botsing en schokgolven zou het vulkanisme 
in Nederland en vermoedelijk ook in de Alpen hebben doen ontstaan. 

Typische kenmerken van een stratovulkaan zijn: 

• De vulkaan is opgebouwd uit verschillende lagen gestolde lava afgewisseld met 
gesteente (gelaagdheid), 

• Lava uit een stratovulkaan koelt snel af waardoor de lava dicht bij de vulkaan blijft 
liggen, 

• De symmetrie, 
• Een stratovulkaan is kegelvormig, steil en hoog, 
• Een eruptie en een uitbarsting van een stratovulkaan is zeer explosief, 
• Stratovulkanen zijn gevaarlijk, hoe langer geleden een uitbarsting hoe dodelijker de 

volgende eruptie zal zijn, 
• Een eruptie van een stratovulkaan gaat gepaard met het uitstoten van as, zwavel, 

gassen en stenen, 
• Modderstromen zijn levensbedreigend die na een uitbarsting van een stratovulkaan de 

helling komt af stromen. 

De Nederlandse vulkaan is inmiddels een dode vulkaan, met als belangrijkste kenmerk: 
Een dode vulkaan heeft vele duizenden en soms zelf vele miljoenen jaren geen uitbarstingen 
en erupties meer gehad. De Zuidwalvulkaan is een dode vulkaan die al miljoenen jaren geen 
uitbarstingen heeft gehad. 

De Nederlandse vulkaan is een stratovulkaan, beroemde stratovulkanen zijn onder meer: 

• De Vesuvius (Pompeï, Italië), 
• De Fuji (Japan), 

• De El Arenal (Costa Rica).  

Het eilandje Griend ligt op de wadplaat Grienderwaard tussen Harlingen en Vlieland. Deze 

wadplaat is het gehele jaar door een vluchtplaats voor vogels. Tijdens de zomer broeden er 

ook veel vogels. Het sikkelvormige eilandje is het hoogste deel van de wadplaat. Griend 

‘wandelt’ onder invloed van water en wind langzaam in oostelijke richting. Ten westen van 

Griend bevindt zich een voor Nederland zeldzaam natuurverschijnsel, maar dat is vrijwel niet 

bekend. Aan het oppervlak is er op die plaats alleen een boorplatform te zien. Diep in de 

bodem zit een vulkaan. De vulkaan is ruim duizend meter hoog. De doorsnede aan de basis 

is vijftien kilometer. 



318 

 

 

Het is de enige vulkaan op Nederlands grondgebied. Als je met de boot van Harlingen naar 

Vlieland gaat, vaar je over de vulkaan heen. In 1960 werd in het Groningse Slochteren een 

aardgasbel ontdekt. Sindsdien is er een ware jacht op aardgas ontstaan. De overheid verleende 

toestemmingen voor proefboringen in het Groningse wad. Men dacht daar ook grote 

gasvoorraden in de bodem zaten. In 1969 werd er zelfs toestemming gegeven voor boringen in 

het hele waddengebied. Er werden plekken gevonden met een rendabele gasvoorraad. Onder 

Ameland ligt een grote gasbel en ten westen van Griend ook een: het Zuidwalgasveld. In 1988 

werd het Zuidwalgasveld in exploitatie genomen. 

Bij de boringen werd op grote diepte, tussen 2000 en 3000 meter onder het bodemoppervlak, 

een opvallende koepelvormige structuur ontdekt. Dit was vreemd, omdat de aardlagen in de 

bodem meestal horizontaal verlopen. De gesteenten zijn gevormd door gestold magma, dat bij 

een uitbarsting naar buiten kwam. Er was 150 miljoen jaar geleden op deze plek, waar toen 

nog geen Waddenzee was, een duizend meter hoge vulkaan. De vulkaan is waarschijnlijk 

ontstaan toen er in dit deel van de aardkorst draaiingen en verschuivingen optraden. Zo is 

het Vlielandbekken ontstaan. Uit de diepe breuken kwam het magma uit de aardmantel naar 

omhoog. Het magma stolde en vormde de koepelvormige structuur in de aardkorst. Het 

magma bleef tijdens de uitbarstingen naar het oppervlak doordringen; zo ontstond de 

Zuidwalvulkaan. De vulkaan werkte maar kort, geologisch gezien dan, zo’n twaalf miljoen 

jaar. Daarna begon het gebied te dalen en kwamen er dikke lagen sediment over de vulkaan 

heen. Uiteindelijk kwam het hele gebied onder water te staan. De vulkaan is misschien een 

barrière voor de uit het noorden oprukkende zee geweest. 

In diepere en oudere carboonlagen was toen al door verkoling van planten – en dierresten, 

aardgas ontstaan. Het aardgas drong door in de bovenliggende laag van poreus zandsteen. 

Daarin zit het aardgas sindsdien opgeslagen. Het zandsteen is namelijk door ondoorlaatbare 

lagen steenzout bedekt. De flanken van de wegzinkende vulkaan duwden het aardgas naar 

één gebied in de aardkorst. Daar hoopte het aardgas zich op. Zo ontstond er op een diepte 
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van 1900 meter een gasbel met een doorsnede van tien kilometer. De gasbel bevatte ruim 

twintig miljard kubieke meter aardgas. De maximale opbrengst van de gasbel is momenteel 

zeseneenhalf miljoen kubieke meter per dag. Dat eenzame boorplatform bij de Zuidwal is nu 

de enige getuige van de vulkaan die 150 miljoen jaar geleden actief was. 

Na de vondst van de Groningse gasbel bij Slochteren in 1959 leeft de verwachting dat ook 
onder de Waddenzee aardgas te vinden moet zijn. En inderdaad blijkt zich ten zuiden van 
Vlieland een bel te bevinden, in een gebied dat ‘zuidwal’ heet. Vanwege milieuvoorschriften 
mag de Franse maatschappij Elf Petroland pas in 1988 met boringen beginnen. Niet lang 
daarna stuiten de geologen van het bedrijf op een merkwaardige vervorming, recht onder de 
gasbel, op twee kilometer diepte. De ondergrond wordt met seismische golven in beeld 
gebracht, en er tekent zich een pakweg één kilometer hoge berg af. Opgeboorde stukjes 
gesteente uit die berg verraden dat het een vulkaan is, die zo’n 160 miljoen jaar geleden lava 
over het toenmalige landschap heeft doen uitstoten. Twaalf miljoen jaar later dooft de 
zuidwalvulkaan uit, en worden de geologische processen voltooid die hem tot de gasleverancier 
van vandaag hebben gemaakt. Want het gas zelf is al veel ouder. In het geologisch tijdperk 
carboon, zo’n 300 miljoen jaar geleden, ligt het Europese continent ter hoogte van de evenaar. 
Van Engeland tot Polen zijn tropische moerassen te vinden, met veel planten, waar veen in 
ontstaan.   

De zee spoelt daar regelmatig overheen, en zet klei en 
zand af op het veen. Als dat later wordt samengeperst 
onder nieuwe lagen, ontstaat gas, steenkool en 
schalie, versteende klei. Zou er verder niets meer zijn 
gebeurd, dan zou het aardgas vermoedelijk 
onbereikbaar gebleven zijn, omdat het homogeen in 
de afzettingen verspreid zit. Maar de vulkaan dient 
zich van onder de aardkorst aan, en breekt de lagen 
met het gas langzaam in stukken. Het gas komt dan 
ook in beweging, en verplaatst zich door de breuken 
omhoog naar een laag poreus zandsteen, dat aan het 
einde van het carboon is gevormd. Nog verder 
opstijgen wordt onmogelijk gemaakt door een 
ondoordringbare zoutafzetting, die ondanks het 
geweld van de vulkaan goeddeels intact is gebleven.  

Zo kan het gebeuren dat het gas uiteindelijk tot 
stilstand komt op het hoogste punt van de ruïne van de vulkaan – vlak boven de krater. Uit 
de boringen in de vulkaanpijp is gebleken dat de berg nog steeds ‘nagloeit’, want de 
temperatuur ligt er zo’n dertig graden Celsius hoger dan normaal op die diepte.  

 Niet alleen een aswolk van een vulkaan uit IJsland kan ons dagelijks leven ernstig verstoren. 
Ook onder de bodem van de Waddenzee bevindt zich volgens de Waddenvereniging een 
ondergrondse vulkaan. 

Deze tikkende tijdbom kan elk moment uitbarsten, de tsunami die hierdoor ontstaat zal alle 
Noordelijke provincies overspoelen met kokendheet zeewater. 

Geologen ontdekten de vulkaan al in de jaren zeventig. Wanneer zij onderzoek deden naar een 
mogelijke gasbel bij Harlingen. Met de boringen werd een vreemd soort gesteente naar boven 
gehaald, dat men aanvankelijk niet kon thuisbrengen. Later bleek dat de onderzoekers recht 
in de kraterbuis naar beneden hadden geboord. 
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Sindsdien is het water in de Waddenzee al meer dan drie graden gestegen, dit zou kunnen 
duiden op een steeds hoger wordende activiteit. Door verkoling van planten – en dierresten in 
de dieper lagen van de vulkaan is aardgas ontstaan. Dit aardgas is doorgedrongen in de 
bovenliggende laag van de zuidwalvulkaan dat bestaat uit  poreus zandsteen. . Het zandsteen 
is bedenkt door dikke lagen ondoorlaatbaar zout waardoor de gasbel enorm is. Door  het 
wegzinken van de vulkaan werd  het aardgas naar één gebied in de aardkorst geduwd. Er 
ontstond, op een diepte van 1900 meter, een enorme gasbel met een doorsnede van maar liefst 
tien kilometer. Deze gasbel bevatte destijds ruim twintig miljard kubieke meter aardgas. 
Momenteel is de maximale opbrengst van de gasbel 6,5 miljoen kubieke meter per dag. Het 
water op twee km diepte is normaal honderd graden, op de plek waar de Zuidwalvulkaan staat 
is deze honderddertig graden. 
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Amerikagangers 
 

In de 19e en 20e eeuw emigreerden veel van onze landgenoten naar Amerika. In eerste 

instantie om godsdienstige redenen. Later speelden landbouwcrisis en oorlogsdreiging een 

belangrijke rol. Tussen 1820 en 1970 zochten alleen al 1800 inwoners van Tytsjerksteradiel 

in Amerika hun toekomst. 

In perioden van armoede, ontstaan er vaak onlusten door ontevredenheid, de geschiedenis 

laat dat keer op keer zien. Wanneer dan ook de overheid in zijn beleidsplannen geen rekening 

houdt met de grootste groep mensen, dan vraagt men om een herhaling van het verleden. Ook 

in de 19e eeuw ontstonden die onlusten, en dat had tot gevolg dat grote groepen mensen 

vertrokken als emigrant naar de nieuwe wereld, Amerika het land van de onbegrensde 

mogelijkheden. De redenen van die volksverhuizing lag in het feit, dat de Nederlanden 

samengevoegd werden na de Franse overheersing, in het zuidelijke overwegend katholieke 

deel en het noordelijke overwegend protestante deel, onder leiding van Koning Willem I, die 

tevens hoofd was van de Nederlands Hervormde kerk. In de negentiende en de twintigste eeuw 

emigreerden veel inwoners naar Amerika en Canada. Soms vertrokken er (kerkelijk 

georienteerde) groepen, maar veelal waren het gezinnen of eenlingen. De aanleiding was vaak 

een slechte economische situatie, een oorlog of de juichende verhalen van familieleden of 

vrienden die al eerder waren vertrokken. 

Uit Tytsjerksteradiel vertrokken tussen 1820-1970 ruim 1800 personen. In het midden van 

de negentiende eeuw emigreerden zij vaak vanwege godsdienstige redenen (De Afscheiding 

van 1834!). Later waren economische redenen (oorlog en recessie) vaak de aanleiding tot 

vertrek. Ook de hang naar een avontuurlijk leven wordt soms aangehaald als motief.  

Een dertienjarige Jistrumer vertrok in 1855 met vermelding ‘Avonturier’. Aanvankelijk 

zochten veel landverhuizers hulp bij de voorbereiding tot emigratie. Vaak werd de hulp 

ingeroepen van reisagenten. Een van de agenten was de Burgumer Tsjibbe Gearts van der 

Meulen (1824-1906). Hij dichtte na een bezoek aan Amerika zijn bekende ‘Lânforhuzersssang’ 

(Amearika, do lân fan dream en winsken). Hoe verging met de emigranten? Een aantal schopte 

het niet verder dan een baantje dat ze in hun vaderland ook al bekleedden. Anderen benutten 

de mogelijkheden beter. Contacten met nazaten van emigranten leidden tot de terugkeer van 

veel zilver, aardewerk, textiel en foto’s. 

Er zijn dan ook perioden aan te wijzen dat het aantal vertrekkende emigranten hoog was. Het 
midden van de negentiende eeuw, rond 1890, na de eerste wereldoorlog, de dertiger jaren, na 
de tweede wereldoorlog en na de Korea-oorlog. Groepen gelovigen, aangevoerd door een 
dominee, vertrokken bijna allen in de negentiende eeuw. Later waren er andere aanleidingen: 
gebrek aan werk, te lage lonen, te grote gezinnen (problemen bij bedrijfsovername), of te hoge 
verwachtingen na de tweede wereldoorlog. Er is een situatie bekend (na 1945) van een man 
uit Garyp. Deze had belangrijk werk verricht in de illegaliteit. Op grond hiervan dacht hij na 
de tweede wereldoorlog een belangrijke functie te kunnen vervullen bij de overheid. Maar die 
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overheid zat niet op hem te wachten. Uit frustratie is de man kort daarop geëmigreerd. En 
tenslotte waren er nog de avonturiers. 

In de beginjaren was de reis naar Rotterdam al een belevenis. Vaak werd de hulp ingeroepen 
van een reisagent. Tsjibbe Gearts van der Meulen was een van die agenten. Hij kende de reis 
naar de havenstad en ging later ook zelf naar Amerika. Zijn informatie zal zeker welkom zijn 
geweest. Eenmaal onderweg moest de emigrant zichzelf redden. Soms bleek dat het eten niet 
bij de reis inbegrepen was. De reizigers kochten dan tijdens de stop in Southhampton een  
kacheltje en etenswaren. Op die manier kregen ze toch nog een warme maaltijd. 

In Amerika aangekomen wachtte op Ellis Island eerst een medische controle. De reizigers in 
de negentiende eeuw kwamen daarna in een kamp terecht met vele andere nationaliteiten. 
Pas veel later kon men dan doorreizen. Latere emigranten hadden vaak vooraf al plaats en 
onderdak geregeld. De allerlaatste groep landverhuizers reisde comfortabel per vliegtuig. En 
dan was er de taal. Een enkeling had in het vaderland al taalles gehad. De schoolmeester uit 
Jistrum onderwees velen de eerste engelse woordjes. Anderen zullen grote problemen hebben 
ondervonden bij contacten met nieuwe landgenoten. Maar al gauw konden de meesten 
meepraten. Maar niet iedereen lukte dit. Van een gezin is bekend dat wanneer daar de telefoon 
ging de vrouw des huizes altijd haar man riep: ‘Jan, tillefoan’. Mannen zullen door contacten 
op het werk de taal waarschijnlijk sneller onder de knie hebben gekregen. 

Hoe verging het de immigranten? Een aantal zal het niet verder geschopt hebben dan een 
baantje dat ze ook in hun vaderland hadden. Een aantal benutte de mogelijkheden beter: van 
krantenjongen tot miljonair. De brieven dienen wel met de nodige voorzichtigheid te worden 
gelezen. De waarheid werd soms stevig bijgekleurd. Maar wie van aanpakken wist redde het 
meestal wel. 

 

Heimwee is een onderwerp dat vaak werd verzwegen. Later schreef iemand: ‘Yn it begjin woe 
ik wol op ‘e knibbels werom’. Bij vertrek uit Nederland was de algemene gedachte, dat men de 
vertrekkenden nooit meer terug zou zien. Er werden foto’s gemaakt van de gehele familie, dan 
had men toch nog een herinnering. Het vliegtuig bracht de landverhuizers en achterblijvers 
dichter bij elkaar. Nu zijn er Amerikanen die ieder jaar terugkeren. 
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Tenslotte is er de categorie bijzondere, soms schrijnende verhalen. Een Burgumer 
bakkersfamilie besloot aan het begin van de twintigste eeuw te emigreren. In het gezin was 
ook een geestelijk beperkte dochter. Mensen met een beperking werden veelal in de 
emigratielanden niet toegelaten. Na beraad werd besloten deze dochter bij de grootouders in 
Burgum achter te laten. De ouders hebben de dochter nooit teruggezien. 

Af en toe knepen de autoriteiten een oogje dicht. Van Feanwâldsterwâl kwam een 
gehandicapte schoenmaker. Deze gehuwde man had evenwel een aantal zonen in de leeftijd 
dat zij deel zouden kunnen nemen aan het arbeidsproces. Om die reden kreeg het gehele gezin 
toestemming om naar Canada af te reizen, omdat het niet mogelijk was een visum voor 
Amerika te bemachtigen. De Amerikaanse regering was strenger. Het aantal vertrokken 
personen uit Tytsjerksteradiel in de periode 1847 tot 1970 bedroeg ongeveer achttienhonderd. 
De eerste landverhuizers waren Anske Anskes Postma (boer uit Oentsjerk) en zijn vrouw 
Grytsje Durks Velsma. Anske is christelijk gereformeerd en vijfenveertig jaar oud als het 
echtpaar op 7 maart 1847 vertrekt. Het paar met drie kinderen arriveert op 6 juli 1847 in 
Holland Michigan. Waarom de Postma’s  vertrokken is niet bekend. Wel dat zij bij vertrek een 
kapitaaltje van twaalfhonderd gulden bezaten. 

 

Amerikagangers bezoeken Peterbilt 

Ook is meerdere malen sprake van families die samen vertrekken. Dat is ook het geval bij de 
Jelsma’s uit Burgum. In 1849 vertrekt Jelle Ybeles Jelsma, boer te Burgum, met vrouw en 
zes kinderen. Met hun mee gaan hun schoonzoon Marten Annes Witzenburg. Ook een broer 
van Marten, de ongehuwde koopman Johannes Annes Witzenburg, bevindt zich in het 
gezelschap. Johannes Annes vermeldt dat hij vertrekt voor een beter bestaan. Dit laatste zal 
wel vaker de belangrijkste motivatie zijn geweest. 

Maar er waren ook gelukszoekers en zelfs hele jonge. In 1855 vertrok Hoeke Sytzes Sipkema 
uit Jistrum. Hoeke was de zoon van Sytze Sytzes Sipkema. De jonge Hoeke vertrok op 
dertienjarige leeftijd alleen naar Pella, Iowa in Amerika. In de stukken wordt hij fortuinzoeker 
genoemd. 
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Voor de Friezen in de negentiende eeuw was een reis naar Leeuwarden al een hele 
onderneming. Laat staan dat het in hun opkwam om naar Amerika te reizen. Bovendien moest 
ook de bagage worden verscheept. Daarnaast moesten diverse papieren worden ingevuld, een 
paspoort aangevraagd en uit de gemeente worden uitgeschreven. Voor veel landverhuizers uit 
Tytsjerksteradiel begon de verre reis op de Burgumerdaam in Burgum. Tevoren was er 
afscheid genomen van familie en kennissen en werd er vaak een foto gemaakt van het hele 
gezin, zeker als niet iedereen meeging. Zo had men thuis toch nog een herinnering. Want voor 
velen was het een afscheid voor altijd. Op een beurtschip ging de reis vervolgens naar De 
Lemmer, waar de Lemmerboot de emigranten naar Amsterdam bracht. Op de Prins 
Hendrikkade moest worden gedebarkeerd, maar waar in die immense haven was het 
stoomschip dat de reizigers naar het beloofde land zou brengen? Het zal voor velen een 
zenuwachtige tijd zijn geweest. Al voor 1850 vertrokken veel groepen vaak onder leiding van 
een dominee. In dat geval was er al veel geregeld en had men steun aan elkaar. Voor 
individuele reizigers was er zo rond 1800 een reisagent. In Tytsjerksteradiel nam Tsijbbe 
Gearts van der Meulen die taak op zich. Voor velen zal dit een vertrouwd gevoel zijn geweest, 
een helper die ook nog hun taal sprak. 

Er is een aantal data bekend met betrekking tot emigratie in de negentiende eeuw. We zijn 
dan afhankelijk van Amerikaanse immigratiestatistieken. De eerste statistiek dateert van 
1820. In dat jaar kwamen negenenveertig emigranten uit Nederland aan in Amerika. Hoeveel 
Friezen daarbij waren is niet bekend. In het begin was de emigratie nog een zaak van 
enkelingen. In de loop van de veertiger en begin vijftiger jaren van de negentiende eeuw kwam 
er de vaart behoorlijk in. In het tijdvak 1845 – 1853 waren er in Fryslân 
duizendhonderdvijfenzeventig emigranten. 

Op 9 mei 1849 vertrok de broer van Tsjibbe Gearts, Anne Geerts van der Meulen, met 
echtgenote Hinke, zonen Sipke en Hoeke en schoonouders (familie De Haan) via Hamburg 
naar Amerika. Anne Geerts was uurwerkmaker en behoorde tot de stand van de minder 
gegoeden. Hij dacht in de Nieuwe Wereld een beter bestaan te kunnen opbouwen. De familie 
reisde samen met een grote groep uit de Dongeradelen, waaronder de bekende Worp van 
Peyma. Nog maar net onderweg kreeg de groep al onenigheid over de mogelijke plaats van 
vestiging. Anne Geerts schrijft hierover het volgende: 

Nu zal ik u eens schrijven van W. van Peyma en de zijnen. Nu dan, zoo als ik u schreef, het was 

te Buffalo zeer warm. W. van Peyma was op het Staten Eiland bij New York gebleven met eenen 
aanhang. Op de reis waren zij al onenig geworden, sommigen kochten daar land in de 

omgeving. W. van Peyma is eindelijk ook bij hen gekomen, hij wil rentenieren, doch niet te veel 
land kopen. De Peyma’s zijn mij, wat hun doen in Amerika aangaat, afgevallen. Nu zitten zij 

daar onder de Amerikanen verspreid, één of ½ uur van elkander af. Wytze en Hendrik (De 
Haan) hebben hen bezocht. De boeren liepen hen op de weg aan of zij geen land wilden koopen, 

want elk wilde nu al graag aan Friezen verkoopen. Mij dunkt van dit alles nu genoeg geschreven 
te hebben, en thans tot eigene zaken terug te moeten keren. 

Anne Geerts van der Meulen vestigde zich uiteindelijk met zijn reisgenoten in Pella (Marian 
County Iowa) in de stichting van de in augustus 1847 vertrokken groepering van dominee 
Henry P. Scholte (1805-1868). Er werd trouw gecorrespondeerd met Tsjibbe Gearts van der 
Meulen in Fryslân. En eens arriveerde er zelfs een brief van dominee Scholte. Via 
correspondentie voorkwam Tsjibbe vanuit Burgum, dat een zekere dokter Hubertus bigamie 
zou plegen. Sheriff Henry Scholte bedankt Tsjibbe Gearts vriendelijk voor zijn bijdrage. 

Ondertussen ging het zakelijk niet erg voortvarend met Tsjibbe Gearts van der Meulen. Hij 
had diverse baantjes gehad, waarvan het merendeel weinig bijdroeg tot financieel succes. Twee 
activiteiten brachten meer welvaart. In 1878 begon hij met de uitgave van een krant die in 



325 

 

later jaren de naam Bergumer Courant kreeg. Daarnaast was er inmiddels een drukkerij, 
waarbij ook de zonen van Tsjibbe een belangrijke rol speelden. In de tweede plaats kwamen 
er inkomsten uit zijn activiteiten als scheepsagent voor Amerika. Zeer waarschijnlijk via het 
vertrek van zijn broer Anne kreeg hij contact met de rederij Van Es & Co. uit Rotterdam. Zelf 
schrijft Tsjibbe: ‘Hûnderten fan emigranten sleaten har by my oan’.  Door die contacten voelde 
hij zich meer en meer wereldburger. En hij schrijft niet zonder ironie, maar zeker wel met 
trots: ‘Banketten ha’k mei bywenne to Rotterdam, hwer by de champanje net mijd hoefde to 
wurden.’ Ook vertelt hij over een overnachting in het paleis van Prins Frederik. De dag daarna 
ging hij uit rijden in een koninklijke koets met de opperstalmeester op de bok. ‘Heger ha’k it 
yn myn libben noait brocht’.   

De twee genoemde activiteiten legde Tsjibbe Gearts geen windeieren. Propaganda en 
voorlichting brachten geld in het laadje. Dat was Tsjibbe wel toevertrouwd. Om de klanten 
nog beter te kunnen bedienen maakte Tsjibbe ook zelf een reis naar Amerika. Zo konden 
zaken met familiebezoek worden gecombineerd. 

Met betrekking tot zijn vertrek bestaat een kostelijke anekdote die de huidige Burgumers nog 
niet zijn vergeten. Op een vroege ochtend kleedde Tsjibbe zich deftiger dan anders, pakte zijn 
koffers en liep naar de deur. Op dat moment zei zijn vrouw Grietje: ‘Hwat silst no?’ Tsjibbe 
antwoordde: ‘Ik gean nei Amerika’.  En zonder er een woord aan vuil te maken, trok hij de 
deur achter zich dicht. 

 

Mogelijk op 22 juni 1881 vertrok Tsjibbe Gearts van der Meulen vanuit zijn woning in Burgum. 
Op 23 juni komt hij aan in Rotterdam, enkele dagen later is hij in Antwerpen. Daar ligt zijn 
schip klaar. Dat schip is de ‘Belgenland’ van de Red Star Line. Het schip is in 1878 gebouwd 
door Barrow Shipbuilding Company in Engeland. Het was een enkelschroefs viermaster met 
een bruto registertonnage van 3692 ton. De lengte bedroeg ruim honderdtweeëntwintig meter 
en de maximale snelheid was zesentwintig kilometer per uur. Aan boord vonden 1150 
passagiers een plekje. Honderdvijftig tweede klassers en duizend derde klassers. Mogelijk was 
Tsjibbe op dat moment al scheepsagent van de Red Star Line, of is dat korte tijd later 
geworden. Dit is niet geheel duidelijk. Op 9 juli arriveert Van der Meulen in New York. De hele 
reis kan worden gevolgd. Tsjibbe maakt reisverslagen die in ongeveer zeventig brieven het 
thuisfront bereiken en tegelijk ook het lezerspubliek van zijn krant. Soms is onze reiziger triest 
gestemd, bijvoorbeeld op een kerkhof in Philadelphia. Een volgende dag vindt hij het leven 
weer heerlijk. We lezen zijn verhalen als een heldendicht aan de kolonisatie van Amerika. Over  
de Indianen doet hij er het zwijgen toe. Wel krijgt het landschap de nodige aandacht, maar 
zelden is dit een beeldende beschrijving. In Philadelphia ontmoet Tsjibbe grote aantal zwarte 
mannen. Een van hen wijst hem de weg. Tsjibbe zal later nog met veel respect aan deze man 
terugdenken. Ook de landbouw ontsnapt niet aan zijn aandacht. Hij geeft een beschrijving 
van de boterproductie. Dit kan in Amerika de helft voordeliger dan in Fryslân. Machines 
hebben in Amerika het handwerk al voor een groot deel overgenomen. Ook schoenen en 
kleding worden machinaal vervaardigd. In een andere brief doet hij verslag van de uitvinding 
van het prikkeldraad. Deze nieuwigheid zal later de wereld veroveren. De uitvinder beurt, zo 
zegt Tsjibbe, maar liefst vijftigduizend Amerikaanse dollars. En nu werkt hij al weer aan een 
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verbeterde soort met vier stekels. De eerst wat kritische Tsjibbe ziet nu ook de geweldige 
kansen die Amerika biedt. Drie maanden later komt Van der Meulen weer thuis. Van de 
terugreis zijn geen brieven bekend. 

Over het werkelijk succes als reisagent is er geen duidelijkheid. wanneer starten zijn 
activiteiten voor Van Es & Co, in welk jaar begint hij voor de Red Star Line? Hoeveel 
emigranten begeleidde hij jaarlijks? Waar kwamen die landverhuizers vandaan? Waren het 
misschien lezers van zijn krant? Of kwam zijn publiek uit de voorlichtings- en propaganda-
avonden? Wat in ieder geval is overgebleven is een vers uit die periode: De Lânferhuzerssang, 
een romantisch lied. Maar het geeft zeker de essentie weer van wat Friezen zo ver van het 
‘heitelân’ hebben gevoeld. In het origineel schrijft Tsjibbe in de spelling van die tijd: 
Lânforhuzerssang: 

Amearika, do lân fân dream en winsken, 

Hoe gruten ryk, hoe moai fan see ta see, 

Myld taflechsoard foar tûzenden fan minsken, 

Dy’t suchten oer it heitelânske wee, 

Amearika, moai kinstû hjitte, 

Dû hast my brea en wolfeart jûn; 

Mar ‘k bid de Himel stjerrend jitte, 

Jou my in grêf yn frysklâns grûn! 

 

Hurd foel de libbensreis op dyn lânsdouwe, 

De winsten lyts, de lêsten swier en grut, 

Mar koe’k dêr mar op ny myn pakje sjouwe, 

Myn heitelân, ik wie dêrta yn steat! 

Amearika, moai kinstû hjitte, 

Dû hast my brea en wolfeart jûn, 

Mar ‘k bidde de Himel stjerrend jitte, 

Jou my in grêf yn Fryslâns grûn! 

 

O, mocht ik wer dy Fryske klanken hearre, 

Dy rûne taal, dy sang sa gol en swiet, 

Dan koe’k wol mei in tankber herte stjerre, 

Yn ’t frjemde lân, dêr ’t nimmen my ferstiet, 

Amearika, moai kinstû hjitte, 
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Dû hast my brea en wolfaert jûn; 

Mar ‘k bid de Himel stjerrend jitte, 

Jou my in grêf yn Fryslâns grûn! 

Zo rond 1904 wandelde een bejaarde Tsjibbe Gearts graag op mooie dagen door Burgum. Hij 
was inmiddels door dementie getroffen. Op zekere dag verliet hij zijn woning met in de ene 
hand een wandelstok en in de andere hand een grote reiskoffer. Tsjibbe was opnieuw 
onderweg naar Amerika. 

In de periode rond 1847 werd de emigratie van Nederlanders vooral bepaald door de gevolgen 
van de Afscheiding van 1834. Veel Afgescheidenen voelden zich onheus bejegend en waren 
van mening dat er geen sprake was van godsdienstvrijheid. Ze verlieten het land en stichten 
vrijwel allemaal een kolonie op de plaats van bestemming. De emigratie van groepen 
Afgescheidenen werd georganiseerd en geleid door predikanten als Marten Ypma, Hendrik 
Scholte en Albertus van Raalte. Zij stichten de kolonies Vrieslanden Holland in Michigan en 
Pelta in Iowa terwijl andere predikanten met hun volgelingen neerstreken in plaatsen als 
South Holland (Illinois) en Sheboygan (Wisconsin). Ruim negenduizend emigranten 
vertrokken in 1846 – 1848 vanuit Nederland naar Noord-Amerika.  

 

In 1847 vertrok een grote groep Friese emigranten onder leiding van dominee Hendrik Pieters 
Scholte naar Amerika. Op het schip ‘Pieter Floris’ bevonden zich ook enkele inwoners uit de 
gemeente Tytsjerksteradiel, verwant aan de familienamen Postma, Beintema, De Haan en 
Sipma. Ze vertrokken vanuit de haven van Amsterdam op 3 april 1847 en kwamen aan in 
Baltimore op 12 juni 1847. Kapitein van het schip was  J.A. Begeman-Sietzes. Zij vestigden 
zich voornamelijk in de staat Iowa en stichtten de dorpen Pella, Orange City, Alton, Hospers, 
Maurice en Sioux Center. Naast de Afscheiding was de grootste drijfveer om te emigreren de 
slechte economische omstandigheden (veepest en aardappelziekte) die op dat moment heerste 
in Fryslân. De zucht naar een betere toekomst voor zichzelf en de veelal jonge kinderen lag 
ten grondslag aan de rigoureuze beslissing. 

Hendrik Pieter Scholte werd geboren op 25 augustus 1805 aan de Lauriergracht te 
Amsterdam. Hij werd in de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente gedoopt. Zijn familie 
werkte in de suikerindustrie. Zijn vader had een fabriek voor suikerkisten. Hij trad op 20 
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december 1832 in het huwelijk met Sara Maria Brandt. Sara Maria Brandt werd geboren te 
Amsterdam op 17 januari 1806 als dochter van Jan Daniel Brandt en Sara Koopman. Uit dit 
huwelijk worden vijf dochters geboren waarvan er twee op jonge leeftijd overlijden. Anderhalf 
jaar na de geboorte van de jongste dochter overleed Sara Maria Brandt. Het verdriet is ook 
zeker Hendrik Pieters Scholte niet bespaard gebleven.  Toch was er weer een lichtpuntje toen 
hij op 13 juni 1845 in het huwelijk trad met Mareah Henrietta Elizabeth Kranz. Marea was 
geboren op 26 maart 1820 te Maastricht en dochter van de welgestelde familie Johannes 
Justus Krantz en Maria Theodora Christoffels. Ze kon heel goed zingen en was heel knap. Ze 
had zelfs twee jaar in Parijs gewoond en in grote welvaart geleefd. Uit dit huwelijk werd een 
zoon geboren, die helaas maar drie dagen heeft geleefd. Vrij kort na de geboorte en het 
overlijden van deze zoon vertrokken Hendrik Pieters Scholte en zijn tweede vrouw Mareah 
Kranz met de drie dochters uit zijn eerste huwelijk in 1847 naar de Verenigde Staten van 
Amerika. Hun reis startte vanuit Liverpool met de stoomboot ‘Sarah Sand’ naar Boston 
(Massachusets). Vervolgens gingen ze met hun vijven naar Albany in de staat New York. 
Hierna vertrok Hendrik Pieters Scholte alleen naar Washington (Maryland) omdat er nog veel 
geregeld moest worden en vervolgens ging hij naar Baltimore (Maryland) om de emigranten op 
te vangen die vanuit Rotterdam waren vertrokken. 

Mareah reisde alleen met de drie kinderen vanuit Albany door de staat Connecticut naar New 
York en ging per trein eveneens naar Baltimore. Daar werd ze herenigd met haar man en de 
groep emigranten waaronder de Friezen. Met z’n allen vervolgden ze hun reis per trein via 
Pittsburg (Pennsylvania) naar de rivier Ohio. Daar stapte men over in kanaalboten en 
vervolgden ze hun weg door de staten Ohio, Indiana en Illinois. Deze kleine en veelal vuile 
boten waren overvol met passagiers en vaak ontbrak de ruimte om liggend te slapen. Dit kon 
alleen als het schip aanlegde. Deze reis duurde twee weken. Hierna kon men beslag leggen op 
een betere boot zodat het vervolg over de rivier Missisippi in Missouri naar St. Louis een 
pleziertocht werd. Na een korte tussenstop in St. Louis verder over de rivier Missisippi naar 
het plaatsje Keokuk in de staat Iowa. 

In Keokuk schaften de meeste emigranten een eigen vervoermiddel aan voor de laatste mijlen 
van de tocht. De één kocht een paard en een kar, de ander kocht een span ossen om zijn 
bezittingen te vervoeren. Scholte huurde een koets. Het was geen gemakkelijke tocht. In de 
prairie werd hun weg vaak doorkruist door riviertjes en beken zonder bruggen. Gelukkig was 
het schitterend weer tijdens deze laatste mijlen van de tocht. Tegen de avond van de vijfde dag 
na Keokuk kwamen ze bij een kleine blokhut. Vlak daarbij stond een paal. Daarop stond 
geschreven ‘Pella’. ‘Maar dominee, waar is Pella’, vroeg Mareah. ‘O kind, wij gaan een prachtig 
Pella bouwen’, zei Scholte tegen zijn vrouw. Maar Mareah was er dagenlang kapot van. Was 
dit nu waar ze moest gaan wonen? Zij die een luxe leven gewend was. Scholte werd voor het 
feit gesteld dat zijn vrouw absoluut ongeschikt was voor het pioniersleven. Scholte begreep 
dat hij vanaf nu altijd klaar moest staan om haar te helpen. Aan de ene kant zijn blijdschap 
eindelijk zijn levensdroom in vervulling zien gaan, en anderzijds zijn huilende vrouw die weer 
naar Nederland terug wilde. Voor hun vertrek uit St. Louis had Scholte opdracht gegeven om 
vijftig blokhutten te bouwen. Toen ze aankwamen was er nog geen enkele blokhut klaar. 
Gelukkig was er voldoende hout zodat de emigranten hiermee zelf aan de slag konden. 

In april 1848 kwam het grote, nieuwe huis van de familie Scholte gereed. Tijdens het 
uitpakken van de vele kisten met goederen bleek het Delfts servies totaal in scherven. Hiermee 
werd later een schervenpad aangelegd in de tuin. Wonder boven wonder waren de boeken 
geheel ongeschonden overgekomen. Scholte liet een grote tuin aanleggen, er was immers 
genoeg ruimte. Er werden honderden bomen geplant en een wijngaard aangelegd. 

Het gezin Scholte werd verblijd  met de geboorte van nog eens acht kinderen waarvan er 
slechts drie de kinderleeftijd haalden. De afgescheiden predikant bleek een alleskunner en 
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hield zich met veel zaken bezig. Zo was hij herenboer, eigenaar van zaagmolens, steengroeven 
en kalkovens, landagent, bankier, notaris, advocaat, uitgever, eigenaar en redacteur van een 
weekblad: De Pella Gazette. Hij schrijf alle hoofdartikelen en besliste in de krant de 
vraagstukken voor stad en land. Ook werd hij schoolopziener en postmeester. Hij bezat ook 
een agentschap voor een levensverzekeringsmaatschappij. Daar was niet iedereen het mee 
eens omdat velen tegen verzekeringen waren. Hoe anders was het leven van zijn vrouw 
Mareah. Zij leidde een onbekommerd leventje en liet zich weinig buitenshuis zien. Ze volgde 
elke nieuwe modetrend, zoals de hoepelrok. Zij had de meest omvangrijke collectie textiel van 
heel Pella. Ze kreeg elke dag ontbijt op bed en daarna was ze tot het middaguur bezet om zo 
mooi mogelijk voor de dag te komen. 

In 1855 liet dominee Scholte uit eigen middelen een nieuwe kerk bouwen waar hij tot zijn 
dood bleef preken. Zijn kerkopvattingen werden hierin duidelijk naar voren gebracht. Elke 
rustdag vierde men het avondmaal. Alleen ’s middags preekte Scholte heel lang. Hij legde sterk 
de nadruk op het ambt van alle gelovigen. Er werd geen catechisatie gegeven. Er werden geen 
christelijke scholen gesticht. Scholte hield zich niet bezig met zending. Hij klaagde aan het 
eind van zijn leven dan ook vaak  dat er weinig mensen naar de kerk kwamen. Berouw heeft 
hij nooit gehad over de Afscheiding van 1834. 

Wopke Hoekes de Haan werd geboren op 26 januari 1816 te Bergum in de gemeente 
Tietsjerksteradiel als zoon van Hoeke Lammerts de Haan en Baukje Wopkes de Vries. Hij 
trouwde in de gemeente Tietsjerksteradiel op 18 augustus 1838 met Jetske Ymes Hiemstra. 
Jetske Ymes Hiemstra was een dochter van Yme Jelles Hiemstra en Dieuwke Pyters Kiestra. 
Op 11 februari 1816 zag Jetske Ymes Hiemstra het levenslicht in Kubaard in de gemeente 
Hennaarderadeel. Het gezin werd verblijd met drie dochters. Vader Wopke was timmerman 
van beroep volgens de passagierslijst van het schip ‘Pieter Floris’ waarop dit gezin in 1847 
Fryslân vaarwel zei. Verbetering van de maatschappelijke positie, godsdienstige redenen, 
wangedrag of om zich van een schuldeiser te ontdoen. We weten niet welke redenen Wopke 
en zijn vrouw Jetske hadden om de gok te wagen. Ze reisden mee in het gezelschap van 
dominee Hendrik Pieter Scholte. Hartverscheurend moet het afscheid zijn geweest in 
Rotterdam en Amsterdam getuige de vele verhalen. Velen zouden nooit meer terugkomen en 
lieten ouders, broers en zusters voor altijd achter. Sommige moeders hadden hun zonen zo 
vastgeklampt dat ze moesten worden losgetrokken om hun reis te vervolgen. 

Gebroken harten bleven achter en gebroken harten gingen verder naar het land waar zoveel 
over was geschreven. De hoop op een nieuwe toekomst karakteriseerde de geest van de vele 
pelgrims die later Pella zouden stichten. Aan boord werden dagelijks samenkomsten gehouden 
die voornamelijk bestonden uit het zingen van bekende psalmen. De schepen waren veelal 
smerig maar de Friese emigranten stonden erom bekend dat ze lang voordat ze de kust van 
Baltimore, in de staat Maryland, hadden bereikt de vertrekken waarin ze verbleven opgeruimd 
en schoon hadden gemaakt. 

Bij de gezondheidsdienst in Baltimore waren ze er zo van onder de indruk dat ze bijna zomaar 
mochten doorlopen zonder de gebruikelijke inspecties. De kapiteins van de verschillende 
emigratieschepen verkondigden dat ze zelden zulke correcte en netjes gedragende mensen de 
Atlantische oceaan hadden overgebracht dan de Friezen. Aan boord sliepen de vrouwen en de 
kinderen gescheiden van de mannelijke passagiers, hoewel de gezinnen ervoor mochten kiezen 
bij elkaar te blijven. Hoewel er op elke stoomboot een bekwame arts aanwezig was kon men 
niet voorkomen dat er volwassenen en kinderen stierven. 

Ook Jetske Ymes Hiemstra overleed tijdens de zeereis in 1847 en Wopke Hoekes de Haan en 
de drie kinderen stonden er alleen voor. Onder de vele emigranten waren vele Afgescheidenen, 
die zich in 1834 los hadden gemaakt van de Nederlands Hervormde Kerk. Ze werden door de 
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overheid veel tegengewerkt en hun kerk (later de gereformeerden)werd niet van rijkswege 
erkend. Men hield vaak samenkomsten in particuliere woningen totdat dit door de overheid 
werd verboden op grond van artikel 94 van het toen nog geldende Wetboek van Strafrecht. 

De overheid was bang dat dergelijke samenkomsten de openbare orde zou verstoren en 
daarom werden er geregeld forse geldboetes opgelegd wanneer er meer dan twintig personen 
waren samen gekomen. Door de Afscheiding werden velen vervolgd door de eigen Nederlands 
Hervormde kerk, en werden zelfs saboteurs genoemd. Op de vlucht voor geldboete en 
gevangenisstraf vluchtten vele Friezen naar het grote en vrije land van dromen en wensen. Ze 
stichtten samen met vele andere Friezen het plaatsje Pella, gelegen tussen de Des Moines en 
Skunk rivier. Pella betekent plaats voor de vluchtelingen, en bij de ingang van het nieuwe 
dorpje werd een gedenkteken geplaatst met de woorden: ‘In Deo Spes Nostra et Refugium’.  De 
inwoners zochten hun hoop en toevlucht bij God. Dominee Scholte schreef dat de overledenen 
als christen stierven wetende dat de dood hun overwinning was. 

Op 3 juli 1857 hertrouwde Wopke Hoekes de Haan met Antje (Annie) van der Meer in Pella, 
Marion County, Iowa. Antje van der Meer, geboren rond 1831, was eerder gehuwd met Van 
Tol. Beiden waren van Nederlandse afkomst. Uit dat eerste huwelijk werden de dochters Aaltje 
(Adeline) en Antje (Anna) geboren. Samen kregen Wopke en Antje vier kinderen, Isaac, Mary 
John en Henry. 

Door de komst van de spoorwegen in Pella in 1866 waren de prijzen van (bouw) grond in de 
nabije omgeving tot het tienvoudige gestegen zodat er onderzoek werd verricht om een tweede 
kolonie te stichten. Diverse comite’s werden opgericht en er werden plannen gemaakt voor 
een permanente verhuizing naar een andere staat. Texas, Nebraska, Kansas en Oregon 
werden bezocht. De comite’s kwamen berooid en met dezelfde conclusie terug. 

Iowa was en bleef de beste staat om in te wonen en te werken. Totdat er in juni 1869 een 
kleine groep mensen op onderzoek uitging om in het noordwesten van Iowa een tweede kolonie 
te stichten. Ze lieten hun oog vallen op Sioux, bij de rivier Sioux, waar een klein aantal pioniers 
zich reeds had gevestigd. Een schitterende prairie met een overdaad aan natuurschoon. Ze 
waren unaniem en zo onder de indruk dat er niet aan werd getwijfeld om zich daar met hun 
gezinnen te vestigen. In Sioux City werden alle vereiste papieren in orde gebracht zodat alles 
legaal werd vastgelegd. Begin september 1869 vertrok een groep van vijfenzeventig personen 
met achttien huifkarren nogmaals naar Sioux City. Men verbleef er  ruim drie weken om te 
zien of dit gebied daadwerkelijk de plaats was om met hun gezinnen naar toe te trekken. Na 
afloop was men het er unaniem over eens dat dit gebied het nieuwe Holland moest worden. 

In april en mei 1870 vertrokken ruim vierenzestig huishoudens uit Pella, Marion County, 
waaronder Wopke Hoekes de Haan en zijn gezin onder leiding van de Friese onderwijzer Jelle 
Jans Pelmulder naar Sioux County om daar de tweede kolonie te stichten.  Jelle Jans en zijn 
vrouw Trijntje Klazes Heeringa en hun vijf kinderen waren in 1855 geëmigreerd naar Amerika. 
Met het schip de ‘South Carolina’ maakten zij de oversteek. Jelle Jans Pelmulder was geboren 
op 1 maart 1817 in Opwierde, gemeente Appingedam. Hij werd een gerespecteerde griffier bij 
de rechtbank gedurende vele jaren. Voorts besteedde hij veel tijd aan zijn hobby’s zoals lezen 
en tuinieren. Zij werden beiden begraven op de begraafplaats West Lawn, Orange City, Sioux 
County in Iowa. 

Na de eerste ontberingen die bij het stichten van een nieuwe kolonie nou eenmaal horen, 
groeide de dochterkolonie van Pella uit tot één van de welvarendste gebieden in de Verenigde 
Staten van Amerika. Sprinkhanenplagen, prairiebranden, veesterfte en een overvloed aan 
regens en stormen in de eerste jaren werden dapper doorstaan. De eerste kerk die men er 
stichtte was van de gereformeerde gemeente. Grote blijdschap was er bij het gezin van Wopke 
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in 1849 toen hij zijn vader Hoeke Lammerts de Haan en zijn moeder Baukje Wopkes de Vries 
weer in de armen kon sluiten. Hoeke Lammerts de Haan was geboren op 9 september 1780 
te Bergum en was een zoon van Lammert Hendriks en Geeltje Hoekes. Baukje Wopkes de 
Vries was geboren op 18 april 1777 te Veenwouden en was een dochter van Wopke Ruurds 
de Vries en Maaike Hendriks. Het echtpaar was getrouwd te Bergum op 18 mei 1806. Hoeke 
Lammerts de Haan was schoenmaker en jachtopziener. Het gezin telde in totaal zes kinderen. 

De kinderen Geeltje en Lammert, beiden geboren in Bergum, emigreerden niet mee. De rest 
van het gezin vertrok in mei 1849 naar Bremen om daar onder leiding van de familie Van 
Worp van Peyma aan boord te gaan van het schip de ‘Hermann’ voor de reis naar New York. 
In de volkstelling van 1870 worden Wopke en Antje beiden genoemd. In de volkstelling van 
1880 ontbreken echtgenoot Antje en dochter Mary. Waarschijnlijk zijn Antje en Mary 
overleden tussen 1870 en 1880 of zijn ze vertrokken naar een andere woonplaats. Wanneer 
Wopkes Hoekes de Haan is overleden en waar is niet bekend. Op de begraafplaats Orange 
City, Sioux County, Iowa is wel een W. de Haan begraven. Niet zeker is het om dat om Wopke 
Hoekes de Haan gaat. Waarschijnlijk is Wopke overleden rond 22 oktober 1885. Van veel 
mensen is helaas geen directe informatie gevonden. Het is waarschijnlijk dat hun namen in 
Amerika zo zijn veranderd dat verder onderzoek geen informatie heeft opgeleverd. Ook de 
achternamen op de passagierslijsten klopten vaak niet met de namen die later werden 
gebruikt bij de verschillende volkstellingen in Amerika. 

‘U zal wel vreemd opkijken bij het lezen van deze brief. Vooreerst zal ik mij persoonlijk bekend 
maken. Mijn naam is Jan Tadema van Oostermeer.’ 

Met deze woorden begon Jan Tadema op 25 april  1931 een brief gericht aan de burgemeester 
van Tytsjerksteradiel. Hij schreef deze brief vanuit het Panama hotel te San Francisco in de 
Verenigde Staten van Amerika. De brief was een noodkreet, een verzoek om hulp: ‘Het wordt 
mij hier onmogelijk gemaakt een bestaan of leven te maken!’ Jan Tadema was een zoon van 
Sjouke Tadema van Eastermar en was daar geboren op 2 juni 1895. Hij was niet getrouwd, 
landarbeider van beroep en toen hij de brief schreef vijfendertig jaar oud. Sinds een tiental 
jaren woonde hij in de Verenigde Staten. Op 15 maart 1921 was hij te New York aangekomen 
met het schip de ‘Rijndam’ vanuit Rotterdam. Maar het ging hem in Amerika niet voor de 
wind. Enige jaren voordat hij de brief aan de burgemeester schreef had hij veel tegenslagen 
gekend. Hij was boer in Amerika, maar zijn hele veestapel was afgemaakt. Daarna ging het 
niet goed met hem. Jan Tadema was hierdoor uit het lood geslagen en kapot. Volgens de 
familie was dit de oorzaak dat hij de laatste drie jaar helemaal niets van zich had laten horen. 
Ook had hij geen enkel bericht meer aan zijn ouders gestuurd. Dit was vreemd want er was 
tussen hem en zijn ouders nooit iets onaangenaams voorgevallen. Jan Tadema had het gevoel 
dat iedereen zich tegen hem keerde, hem wilde dwarszitten  om hem het bestaan onmogelijk 
te maken. Maar dit had geen resultaat. Omdat hij volgens zijn zeggen weer in het nauw zat, 
had hij gedacht om maar een brief aan de burgemeester van Tytsjerksteradiel te schrijven om 
geld te lenen voor de terugreis. Tadema vroeg:  

Ziet u ook kans dat ik 400 gulden kan lenen om dit na bijvoorbeeld een jaar terug te betalen. Ik 
werkte destijds voor 400 gulden per jaar bij een boer. Als ik dit gedaan zou krijgen zou ik 

ogenblikkelijk bereid zijn voor de terugkeer, want het is hier hard voor een persoon die zich niet 
wil overgeven aan drinkpartijen en zwendel. Het land heeft de naam van droog, maar er wordt 

genoeg gedronken gepaard gaande met grote valsheid. 

Tadema doelde hier op de drooglegging in Amerika. Hierbij ging het om de consumptie van 
alcohol geheel te verbieden om daarmee het alcoholisme uit de Verenigde Staten te bannen. 
Daarmee verhuisde de handel in drank naar het illegale circuit en werd er stiekem massaal 
gedronken. Illegale cafés ontstonden in achterkamertjes, waar illegaal gestookte drank werd 
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geschonken. Veel criminelen hebben goed geld verdiend aan die handel. President Roosevelt 
zag in dat de drooglegging niet het gewenste effect had en stond alcoholgebruik door 
volwassenen weer toe. Ruim twee jaar na de brief van Tadema was de drooglegging formeel 
ten einde. 

Maar hoe ging het met het verzoek van Jan Tadema? Burgemeester Steenhuisen verzocht 
gemeenteveldwachter Hoekstra uit  het rayon Eastermar/Jistrum om een onderzoek in te 
stellen. Deze ging in mei 1931 van Jistrum naar Eastermar om de ouders van Tadema te 
bezoeken. Van het bezoek maakte hij een rapport. De ouders van Jan Tadema gaven te kennen 
dat zij niet in staat waren om het reisgeld voor hun zoon Jan voor te schieten. Zij dachten dat 
het daarom het beste was dat Jan maar naar zijn broer Geale zou gaan die ook in de Verenigde 
Staten woonde. Geale was geboren op 24 mei 1888 en woonde te Heines, Californië. Deze was 
veekoopman van beroep en kon Jan vrijwel zeker helpen, waarschijnlijk ook wel aan werk. 
Men vermoedde dat de verstandhouding tussen Jan Tadema en zijn broer niet in orde was. 
Daarom had Jan dan ook geen hulp gezocht bij Geale. Naar aanleiding van het rapport van 
de veldwachter ondertekende de burgemeester op 16 juni 1931 een brief aan Jan Tadema met 
als onderwerp ‘steun aan Nederlanders in het buitenland’. Het bleek echter dat er geen sprake 
van steun kon zijn. De brief bevat de volgende tekst: 

Als het uwe bedoeling is een voorschot van de gemeente te hebben moet ik U tot mijn spijt wel 
teleurstellen. Dergelijke voorschotten worden nimmer verstrekt en ontmoeten zeker bij hoogere 

colleges ook bezwaar. Ik moge u aanraden om U te wenden tot Uw broer Geale, wonende te 
Heines Californië, waarvan verondersteld wordt dat hij u zal willen en kunnen helpen. 

Door de afwijzing is het Jan Tadema niet gelukt om zich weer in Eastermar te vestigen. Hij 
stierf in maart 1979 te Penngrove, Sonoma, Californië. Penngrove is iets groter dan Eastermar 
en heeft nu ongeveer vijfentwintighonderd inwoners. Het is een dorpje gelegen tussen de 
steden Petaluma en Cotati, aan de voet van de berg Sonoma. Het is een onderdeel van de 
North Bay subregio van de San Francisco Bay Area. Jan Tadema is dus in de buurt van San 
Francisco, vanwaar uit hij zijn brief aan de burgemeester schreef, blijven wonen. 
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Diggelgoud 

 
Tot 1000 na Chr. is Fryslân niet bedijkt. Het zeewater voert elke dag zand en kleideeltjes mee. 
Door het bezinken van die kleideeltjes komt het gebied langs de Waddenzee steeds hoger te 
liggen. Voor de mensen die op de hogere zandgronden van Driesum naar Rinsumageest wonen 
wordt dit kustgebied steeds interessanter. In de zomer laten ze op de vruchtbare klei hun 
kudden weiden. Natuurlijk moeten ze bij hoog water de hogere zandgrond weer opzoeken. 
Uiteindelijk trekken ze niet meer elke dag terug maar blijven er hele tijden wonen. In 
Dantumadeel liggen in de terpentijd tien terpen. De Driesumer terp, de terp van het klooster 
Sionsberg, drie terpen ten noorden van Damwoude, de terp van Klaarkamp, één bij 
Sijbrandahuis, één bij Janum en nog twee bij Birdaard. 

Soms is de zee rustig en overstroomt het gebied zelden. Maar er zijn ook perioden dat de zee 

meer stijgt dan anders. In die perioden maken de mensen een heuvel van kleizoden en mest 

en bouwen ze daarop hun boerderijen. In latere perioden worden de terpen geregeld verhoogd. 

Een terp met maar één boerderij noemen we een huisterp. Hieronder kun je zien dat 

huisterpen soms uitgroeien tot dorpsterpen. Na het jaar 1000 wordt Fryslân bedijkt en zijn 

de terpen niet meer nodig als bescherming tegen het zeewater. Aan het eind van de 19e en het 

begin van de 20e eeuw worden bijna alle terpen in Dantumadeel afgegraven. De terpmodder 

wordt per schip vervoerd naar gebieden met zandgrond. De vruchtbare grond van de terpen 

komt goed van pas om de kwaliteit van zand- en veengrond te verbeteren. Van de tien terpen 

die ooit in Dantumadeel gestaan zijn er niet veel over. Bij de afgravingen worden veel 

voorwerpen gevonden die ons iets vertellen over het leven op de terpen. Zo weten we, door 

bijvoorbeeld de vondst van Romeinse munten in de Driesumer terp, dat de Romeinen hier zijn 

geweest.  
 

Driesum 1895.  Een arbeider is bij de Driesumer terp aan het graven. Het is zwaar werk en 

het zweet staat hem op de rug. Plotseling stoot zijn schep op iets hards. Hij spit er omheen en 
haalt een kluit metaal omhoog. Hij kijkt wat beter en ontdekt dat het roestige munten zijn. 
Hij poetst een paar munten schoon aan z'n broek maar ziet niet in dat ze waardevol zijn. Dan 
komt de slager toevallig voorbij. Hij wil de munten voor ƒ0,25 wel overnemen. Zo wordt de 
slager eigenaar van 500 Romeinse munten. Hij neemt ze mee naar Dokkum en ontvangt er 
ƒ40,- voor. In die tijd toch wel vijf weeklonen. Momenteel moeten er nog 95 van die munten 
in het Fries museum aanwezig zijn. Ook op de drie terpen bij Damwoude worden 50 munten 
gevonden. De munten dragen afbeeldingen van Romeinse keizers uit 238 tot 259 na Chr. 

Het woord terp is een Fries woord waarmee in Nederland kunstmatige heuvels worden 
aangeduid, die werden opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben. Deze 
vluchtheuvels veranderden vaak in woonheuvels, waarop soms complete dorpen werden 
gebouwd. Terpen kwamen voor langs de hele Waddenkust van West-Europa; in België, Noord-
Nederland, Noord-Duitsland en West-Denemarken. In Groningen en Fryslân liggen samen 
1190 terpen; 955 in Fryslân en 235 in Groningen. In de 19e eeuw waren hiervan nog 867 
over. Veel zijn erna verdwenen door afgravingen. 
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Hegebeintum 

Huisterpen zijn opgeworpen voor een enkele boerderij met bijgebouwen. Ze dateren meestal 
van na het jaar 1000 toen veel boeren de dorpsterp verlieten voor een plaats in het open land. 
In het oude zeekleigebied van Groningen en Fryslân kunnen ze echter al gesticht zijn in de 
prehistorie. Soms zijn juist verschillende huisterpen aaneengegroeid tot een dorpsterp. In 
middeleeuwse veenontginningsgebieden zijn de terpen soms 'gegroeid' doordat het bewerkte 
land inklonk en de terp door eeuwenlange opslag van mest en afval juist groter en hoger werd. 
Ook rond de voormalige Zuiderzee, onder andere in de polder Mastenbroek bij Kampen en op 
Marken zijn huisterpen te vinden, evenals in het rivierengebied. 

Buiten het waddengebied komt de benaming terp ook voor in Zeeland: Aldaar werd in de 15e 
eeuw het woord vliedberg geïntroduceerd omdat men dacht dat de heuvels aldaar ook als 
vluchtheuvels waren opgericht. Bij latere opgravingen bleek echter dat deze heuvels vaak de 
restanten van mottenkastelen bevatten die dus eerder moeten worden gezien als versterkte 
heuvels, vergelijkbaar met de Friese hege wieren, waarop stinsen werden gebouwd. Kloetinge 
is echter een voorbeeld van een woonheuvel in de oude zin van het woord. In het Nederlandse 
rivierengebied lagen ook kunstmatige heuvels, die aangeduid worden met het 
Middelnederlandse woerden ("woonheuvels"; of werden, wuurden of worden; zoals in 
Workdragen), maar het is niet zeker of deze flauwe hoogten ontstaan zijn door intensief 
bodemgebruik of dat er ook grond is opgebracht. In elk geval dateren ze voor zover bekend 
uitsluitend van na de bedijkingen. De term woerd kan verder ook verwijzen naar een 
natuurlijke heuvel; de donk. In de Bommelerwaard zijn wel vluchtheuvels opgeworpen na de 
overstroming van 1861, maar deze zijn nooit als zodanig gebruikt. In Gelderland wordt de 
term pol gebruikt voor een hogere plek in een laag gebied, bijvoorbeeld aan een rivier. De 
verhoging is vaak, maar niet persé, natuurlijk. 
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Het woord terp is van oorsprong het Friese woord voor dorp. Tegenwoordig wordt hiervoor 
echter het Nederlandse leenwoord "doarp" gebruikt en wordt met "terp" verwezen naar deze 
woonheuvels. In het Noordfries en Saterfries kent men de benaming nog wel. Het woord terp 
is ook verwant aan het Oost-Nederlandse 'darp' wat eveneens dorp betekent. Plaatsen die 
voortgekomen zijn uit een terp hebben in Fryslân vaak de uitgang -um (Dokkum, Kollum, 
Hantum, Hogebeintum, Menaldum, Burum, Blessum, Britsum, Wierum, Deinum, Boksum, 
Roordahuizum, Marrum). De uitgang -werd komt eveneens vaak voor in Fryslân en Groningen 
(Wiewerd, Sauwerd, maar ook Leeuwarden, dat uit verschillende terpen is ontstaan). De 
uitgang -terp komt ook voor, zij het minder frequent dan de eerder genoemden. In het land 
Hadeln en Noord-Friesland komen vooral de uitgangen -wort en -wörden voor. 

Aan het einde van de 18e eeuw werden de eerste proeven gedaan met 'huisterpaarde' voor het 
verbeteren van landbouwgronden. Eerder had men in de 15e en  16 e eeuw al ontdekt dat het 
verspreiden van aarde, zoals bagger uit sloten, goede effecten had op de landbouw. In de 17e 
en 18e eeuw werd ook dierlijke mest veelvuldig uitgestrooid over akkers op de arme 
zandgronden. Eind 18e eeuw steeg de belangstelling voor het toepassen van chemie in de 
landbouw en werd ook terpaarde hierin betrokken. Met name vanaf het begin van de 19e eeuw 
ontstonden allerlei commissies, genootschappen en maatschappijen die zich toelegden op de 
bodemverbetering, vaak door het uitschrijven van prijsvragen. In Fryslân kwam de vruchtbare 
terpaarde daarbij al snel ter sprake. De vegetatie van de lagergelegen waterrijke gebieden van 
deze provincie (maden) bestonden vaak uit blauwgrassen, waardoor deze vaak een lagere 
opbrengst hadden. De afgravingen startten in Fryslân dan ook in Westergo, waar veel van dit 
soort laaggelegen hooilanden waren. Vanaf 1840 verschenen regelmatig advertenties in de 
Leeuwarder Courant met aanbiedingen voor terpaarde. Vanaf die tijd werden vele terpen in 
Fryslân en Groningen afgegraven. De weinige terpen in Drenthe verdwenen zelfs allemaal. 
Later werd terpaarde ook ingezet ter verbetering (bemesting) van de arme dalgronden 
ontginningen) die ontstonden na de verveningen in de Friese Wouden en de Drentse en 
Groninger veenkoloniën. 

De eerste terpen die ten prooi vielen aan de afgravingen waren de terpen die in de buurt van 
de hooilanden lagen en die aan het water gelegen waren. Het vervoer van de terpaarde 
gebeurde namelijk met name per schip. Naar terpen die niet te bereiken waren over water 
werden soms kanaaltjes gegraven om de terpaarde toch per schip af te kunnen voeren. Door 
de afgravingen kwamen in die tijd veel dorpen met elkaar in verbinding te staan doordat er 
vaarten voor de afgravingen werden gegraven. In verschillende terpdorpen herinneren nog 
haventjes en vaarten aan deze tijd, zoals in (het Friese) Aalsum, Tibma en Huizinge. Voor de 
schippers die de terpaarde vervoerden was het een goede bijverdienste. Op de terugweg namen 
zij vaak koemest mee van de boeren op de arme gronden om deze te verkopen aan de 
kleiboeren nabij de terpen. 

Meestal werden vooral de onbebouwde delen van de terpen afgegraven. Soms werden echter 
ook gebouwen gesloopt om bij de terpaarde te kunnen komen. Een voorbeeld is de pastorie 
van Scharnegoutum, die in 1864 werd herbouwd en een gevelsteen draagt met de vermelding 
van de oude hoogte van de terp. De afgraving geschiedde in 'klampen'; de terpen werden 
loodrecht naar beneden afgegraven. Hierdoor ontstonden de kenmerkende 'steilranden'; soms 
meters diepe steile randen, waar de hoogte van de terp duidelijk zichtbaar is. Omdat aan de 
terpzool (onderste laag van de terp) ten onrechte de hoogste waarde werd toegekend, werden 
de terpen vaak erg diep weggegraven en ontstonden soms grote diepe ontsierende gaten in de 
terpen. De ondergrond van de terpen is vaak zavelig en wat geelgroen van kleur. Bij een terp 
in  Oostergo werd zelfs deze zandopduiking onder de terp deels weggegraven onder het mom 
dat het "toch ook geel" van kleur was en dus wel de zelfde eigenschappen als de terpaarde zou 
hebben. De afgravingen stopten vaak pas wanneer het kerkhof werd bereikt. Niet zelden kwam 
het voor dat de beenderen van overledenen later uit de rand van de terp rolden. Om de 
terpaarde aan te prijzen werden in Fryslân naamloze terpen soms zelfs van klinkende namen 
voorzien, zoals De Botertobbe, De Goede Verwachting of De Gouden Kroon. De terpafgravingen 
waren in eerste instantie veelal handenarbeid. Met kruiwagens werd de terpaarde over 
planken naar het wachtende schip vervoerd. In de jaren 1870 werd overgeschakeld op 
kipkarren op rails. Eerst met paarden ervoor, later werden hiervoor ook stoomlocomotieven 
ingeschakeld. Bij Cornjum ligt ter herinnering hieraan de 'Stoomterp' (of Dekamaterp). 
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Begin 20e eeuw begon ook de belastingdienst in te zien dat er geld te verdienen viel. De 
eigenaren van terpen betaalden daarover nu niet langer belasting per vierkante meter maar 
per kubieke meter. Hiertoe werden in Fryslân alle voor zover bekende terpen opgespoord 
middels grondboringen en gekarteerd. Dit had twee effecten. In de eerste plaats zorgde het 
voor een versnelling van de afgravingen, daar eigenaren de terpen liever te gelde maakten dan 
niet gemaakte inkomsten af te moeten dragen aan de belastingdienst. Jac. P.Thijsse schreef 
hierover reeds in 1915 in de Groene Amsterdammer tijdens een reis naar Fryslân: "Die fiscus 
mocht wel eens wat meer om de gevolgen van zijn daden denken". In de tweede plaats werden 
de terpen nu wel in kaart gebracht, hetgeen veel werk uit handen genomen heeft voor het 
latere terponderzoek door historici en andere wetenschappers. 

Bij de terpafgravingen was er in eerste instantie vaak weinig aandacht voor het bodemarchief. 
Eigenaren hadden wel oog voor de rijkdommen die tevoorschijn kwamen, zoals Romeinse 
schatten. Alles wat door de arbeiders gevonden werd, moest aan de eigenaar worden 
afgestaan. Niet altijd werd de historische waarde ingezien: een in 1861 gevonden Romeinse 
zilverschat bij de terp van het Friese Winsum werd naar de goudsmid van Franeker gebracht, 
die deze op één munt na volledig omsmolt. Andersoortige zaken die gevonden werden, verging 
het niet beter. Botten werden soms verkocht aan de lijmfabrieken, hout van prehistorische 
boerderijen werd opgestookt en potscherven werden vaak gewoon op een afvalhoop gegooid of 
verdwenen met de terpaarde naar de arme gronden. In weidegebieden waar de terpaarde werd 
uitgestrooid mochten geen harde voorwerpen liggen en deze werden daarom door 
landarbeiders opgespoord en op afvalhopen gegooid, waar archeologen ze soms later weer 
aantroffen. In 1961 werd zo bij Harich in een afvalbult een Romeins Apollobeeldje gevonden. 
Navraag bij de zoon van de rentmeester van het grootgrondbezit wees uit dat de terpaarde van 
de weilanden nabij afkomstig was van de rond 1925 afgegraven terp van Tzum. 

In de jaren dertig liep de handel in terpaarde op zijn einde met de opkomst van de toepassing 
van kunstmest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er nog een korte opleving, totdat de 
afgraving van terpen in 1943 aan banden werd gelegd door de Rijksdienst voor het Nationale 
Plan (voorloper VROM). Voortaan mocht er niet meer in terpen worden gegraven zonder de 
overheid hier vooraf van op de hoogte te hebben gesteld. Met de inwerkingtreding van de 
Monumentenwet in 1961 konden terpen uiteindelijk de status van monument krijgen en 
daarmee worden gevrijwaard van afgravingen. In de loop der tijd werden alle terpen beoordeeld 
op hun archeologische, historische en landschappelijke waarde. Terpen waaraan 'zeer hoge 
waarde' wordt toegekend, hebben de status van rijksmonument. 

In de jaren zestig werd in Fryslân begonnen met het herstellen van enkele storende gaten in 
wierden. Zo werd de terp van Foudgum aangevuld met grond die vrijkwam bij de aanleg van 
een weg en afgedekt met een laag vruchtbare klei. In Groningen werd in die tijd bijvoorbeeld 
Biessum hersteld. Eind 20e eeuw kwamen er plannen om afgegraven terpen weer aan te vullen 
met baggerspecie, zodat en het landschap werd 'hersteld' en men ergens heen kon met deze 
overtollige grond. Verschillende wierden in bijvoorbeeld Groningen werden en worden hiermee 
aangevuld (bijvoorbeeld Wierum en Krassum). Rijkswaterstaat heeft ook plannen om in de 
nabije toekomst nieuwe terpen te creëren van baggerspecie. Een voorbeeld hiervan is de 
'multifunctionele landschapsterp' die tot 2022 moet verrijzen bij de Zeelandbrug. 

In de Wouden wonen de Wâldpyken, dat is natuurlijk bekend. Maar is ook bekend dat er in 
Dantumadeel vroeger tien terpen geweest zijn, dat de zee vroeger twee keer per dag een heel 
stuk van onze gemeente overspoelde en dat de zeedijk in Dantumadeel lag? Nee...? Laten we 
dan maar eens bij het begin beginnen. De eerste mensen in Dantumadeel wonen langs de weg 
van Driesum naar Rinsumageest. Wanneer je van Rinsumageest naar Driesum fietst en je 
kijkt goed naar de hoogten van de weilanden, dan kun je zien dat sommige weilanden hoger 
liggen dan andere. De hoogste stukken liggen 2,5 meter boven het zeeniveau. Dit gebied ligt 
op een zandrug, een 'hale' (hoger gelegen zandgrond). In de tijd dat Fryslân nog geen zeedijken 
heeft, komt de zee daar niet aan toe.  Vanaf de Lauwerszee stroomt, door eb en vloed, twee 
keer per dag zout zeewater tot ver voorbij Dokkum. In dat zeewater zit een beetje slib en dat 
bezinkt wanneer het water bij vloed even tot stilstand komt.  Zo ontstaan er hier en daar wat 
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hogere gebieden. Sommige hogere stukken vruchtbare zeeklei overstromen nog maar een paar 
keer per jaar. 

Fietsend van Damwoude naar Dokkum, dan kun je halverwege rechts afslaan naar de 
Kooilaan. In de terpentijd komt het zeewater hier aan toe. Ten noorden van de lijn 
Driesum - Rinsumageest ligt zeeklei en ten zuiden ervan zand en veen. Op de hoger gelegen 
halen leven de eerste bewoners van onze streek. Zo ongeveer in 500 voor Chr. gaan deze 
Friezen ook op de vruchtbare klei wonen. Bij een picknickplaats aan de Kooilaan stond 
jarenlang een bord met een tekst over de grens van klei en wouden. Het bord is nu verdwenen 
maar hieronder kun je de tekst nog lezen.  

 
  
In Nederland zijn 1190 terpen geweest. Fryslân heeft er 955 gehad en Groningen 235. Ook in 
noord Duitsland bevinden zich terpen. In Schleswig-Holstein is momenteel nog een gebied 
met terpen en zonder zeedijken. Bij hoog water overstroomt daar de hele omgeving. Zo is het 
vroeger bij ons ook geweest. In 47 na Chr. komt Plinius, een Romeinse geschiedschrijver, hier 
en hij schrijft het volgende over ons gebied op: 

'Tweemaal per dag overstroomt de oceaan een groot deel van hun gebied, zodat het niet goed 

uit te maken is of dit land tot de zee of tot het land gerekend moet worden. Daar probeert een 

armzalig volk in leven te blijven door huizen te bouwen op steile heuveltjes. Die heuveltjes zijn 

met handkracht opgeworpen tot een hoogte die net boven de hoogste vloed uitsteekt. Bij vloed 

lijken zij schipbreukelingen Zij leven van vis die zij met netten in het slijk vangen. Zij 

verwarmen hun verkleumde leden door modder te verbranden, die zij meer door de wind dan 

door de zon hebben hebben laten drogen. Zij drinken niets dan regenwater, dat zij in een kuil 

voor hun woning bewaren.'  
Plinius, 47 na Chr. 
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´De nich wil diken mot wiken´ (wie niet wil bedijken moet wijken voor de zee), zegt een Oostfries 
spreekwoord. Na het jaar duizend wordt Fryslân bedijkt en die zeedijk loopt dus door 
Dantumadeel. Kijk maar eens naar het kaartje dat hieronder staat. Hierop zie je met een rode 
lijn de zeedijken rond het jaar 1200 . Vanaf de Lauwerszee loopt een lange zeearm tot voorbij 
Dokkum. Die zeearm vormt de noordgrens van Dantumadeel 

 

 
  
Wanneer je op de fiets van Dokkum langs het Dokkumerdiep naar het oosten fietst, dan zie 
je aan beide kanten van het Dokkumerdiep nog stukken van die oude zeedijk liggen. De eerste 
zeedijken in Fryslân worden aangelegd in Westergo, het deel van Fryslân ten westen van 
Leeuwarden. Daar bedijken ze polder voor polder. Dantumadeel ligt in Oostergo, dat wordt in 
één keer bedijkt. De aanleg van de zeedijk begint bij Kollum en gaat langs de zeearm van het 
Dokkumerdiep tot aan Sijbrandahuis. Vervolgens wordt langs de noordkant van het 
Dokkumerdiep een zeedijk aangelegd en die gaat verder om de noordkant van Oostergo heen. 
In het jaar 1729 worden bij Dokkumer Nieuwe Zijlen de nieuwe sluizen van Dokkum gebouwd. 
Dan stroomt er geen zout water meer het Dokkumerdiep in, en is wat Dantumadeel betreft de 

strijd tegen het zeewater voorbij. 
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Oude zeedijk langs het Dokkumer Diep 
  
In een derde van de provincie bestaat de ondergrond uit dekzand of keizand dat aan het 
huidige oppervlak ligt. In deze zone kennen we als gevolg van twee eeuwen archeologische 
interesse inmiddels honderden, zo geen duizenden, oppervlaktevindplaatsen. De meeste van 
deze vindplaatsen zijn ontdekt door amateurarcheologen, mensen die vele uren van hun vrije 
tijd opofferen aan het struinen over versgeploegde akkers met maar één doel, het vinden van 
dat ene fraaie vuurstenenartefact uit ver vervlogen tijden. Helaas hebben de 
oppervlaktevindplaatsen in de loop der tijd enigszins een negatief imago gekregen. In de eerste 
instantie was het uitgangspunt dat een locatie met een cluster vuursteen een aanwijzing was 
voor de aanwezigheid van intacte archeologische resten en grondsporen in de ondergrond die 
in een kort tijdsbestek zouden zijn ontstaan. De realiteit is echter dat dit maar zelden het 
geval is. Vanwege de mobiele leefwijze van de jager-, vissers- en voedselverzamelaars en vroege 
landbouwers zijn er binnen hun nederzettingen waarschijnlijk voornamelijk lichte 
constructies, zoals tenten of hutten geplaatst, waardoor grondsporen zeldzaam zijn. 
Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat als gevolg van bodemvorming de wel aanwezige 
grondsporen zijn vervaagd en verdwenen. Tevens zijn als gevolg van de fysische gesteldheid 
van de bodem (droog, zuur) alle onverbrande organische resten geheel verdwenen. Dit heeft 
tot gevolg dat de zeggingskracht van de aanwijzingen voor de aanwezigheid van jagers-, 
vissers- en voedselverzamelaars en vroege landbouwers mager zijn en meestal worden 
gevormd door (vuur)stenen artefacten in de bouwvoor, en soms grondsporen in de vorm van 
haarden, (haard)kuilen en paalgaten. Een ander veelvoorkomend verschijnsel is gelegen in het 
feit dat de mensen uit de vroege prehistorie een voorkeur hadden om bepaalde locaties vaker 
te bezoeken. De redenen hiervoor worden veelal gezocht in het feit dat bepaalde locaties 
geschikt waren voor het observeren en het jager op wilde, en het verzamelen van voedsel of 
grondstoffen. 
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Op basis van het verspreidingsbeeld van de bekende vindplaatsen blijkt dat vooral 
overgangszones tussen verschillende landschapstypen in trek zijn geweest. Dit zijn 
bijvoorbeeld overgangen van dekzandruggen of -kopjes naar laagten of beekdalen. In 
dergelijke gradatiezones zal sprake zijn geweest van een zeer diverse flora en fauna, dus ideale 
plekken om in de voedselvoorziening te voorzien. Het nadeel echter van deze aantrekkelijke 
locaties is de opeenhoping van archeologisch materiaal uit dezelfde of meerdere 
archeologische perioden. Vindplaatsen op een dergelijke locatie worden ook wel aangeduid 
met de term ‘palimpsest’.  Vanwege de afwezigheid van onderscheidende bodemlagen en het 
feit dat de vindplaatsen in de bouwvoor zijn opgenomen heeft als gevolgd dat de 
vuursteenassemblages veelal gemengd zijn. Dat dit het onderzoek van dergelijke assemblages 
bemoeilijkt hoeft geen betoog. 

Wanneer er echter onderzoeksperspectief wordt verlegd van vindplaats naar regio, dan speelt 
het gemengde karakter van oppervlaktecollecties een veel minder grote rol. Op basis van de 
beschikbare gegevens kan dan een lange termijn ontwikkeling worden geschetst van een 
gebied, waarbij zal blijken dat bepaalde locaties meervoudig gebruikt zullen zijn (mogelijk zelfs 
in verschillende periodes) maar dat tevens locaties aanwezig zijn die worden gekarakteriseerd 
door gesloten chronologische assemblages. Voor het schetsen voor een dergelijke lange termijn 
ontwikkeling is het noodzakelijk om een grof chronologisch kader te hebben waarin 
vindplaatsen of assemblages kunnen worden ingepast. Laat-Paleolithicum, Vroeg-
Mesolithicum, Laat Mesolithicum/Vroeg Neolithicum, Vroeg-Neolithicum, Midden-
Neolithicum en Laat Neolithicum/Vroege Bronstijd.  

Daar probeert een armzalig volk in leven te blijven', schrijft de Romein Plinius over de Friezen. 
Hij noemt hen een armzalig volk. Je kunt je afvragen of hij daar wel helemaal gelijk aan had. 
Hiernaast zie je het pronkstuk van de expositie over de terpentijd in het Fries Museum: een 
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gouden fibula (mantelspeld) gevonden in de terp van Wijnaldum. Het is niet bekend welke 
Fries dit mooie cadeau aan zijn vrouw gaf. Maar armzalig kun je hem moeilijk noemen. 

 

Gouden fibula gevonden in de terp van Wijnaldum. 

 

 

Als we teruggaan naar de periode waarin de bijl is gevonden, 1920-1940, hebben we het over 
een periode waarin amateur-archeologen veel vondsten konden doen omdat er op grote schaal 
woeste gronden (uitgestrekte heidevelden en meertjes) ontgonnen werden. Bekende amateur-
archeologen uit die tijd waren in de Stellingwerven: Popping, Jongepier en Voerman. Zij 
kenden elkaar en wisselden niet alleen informatie uit, maar ook vondstmateriaal. Zij bouwden 
hele verzamelingen op en het ligt voor de hand dat zij die zo compleet mogelijk wilden hebben. 
Dus werd er geruild, gekocht en verkocht. Het bleek een aantrekkelijke activiteit want er werd 
voor die tijd veel geld voor vondsten geboden. Enerzijds betaalden amateurs vondsten die bij 
hen binnenkwamen, anderzijds betaalden zij ook arbeiders voor opgraafwerkzaamheden. Ze 
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voerden zelf ook opgraafwerkzaamheden uit, waarbij met name Popping wel contact legde met 
enkele beroepsarcheologen. 

Hieronder zie je nog een paar vondsten uit de terpen. 

  

 
  

Deze munten komen uit de terp van Klaarkamp. Het zijn munten uit de 14e eeuw. Je kunt 

ze zien in het Admiraliteitshuis in Dokkum. 

 

  

 
Let wel, dit is een grove indeling, maar ten aanzien van oppervlaktecollecties is er bij gebrek 
aan scherp dateerbare artefacten veelal geen andere keus. Bij een inventarisatie in het jaar 
2007 in het Fries Museum van alle stenen bijlen werden driehonderdzestig stenen bijlen 
geteld. Allemaal heel verschillend van elkaar en elk met een eigen verhaal. In het Fries 
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Museum staat onder invoernummer 218:41 bij een stenen bijl vermeld: ‘Bijl van hoornsteen 
met rechte zijkanten, platte, rechthoekige top, buitengewoon fraai gepolijst. L.12.4 cM. Snede 
br. 6 cM. Dik 2.6 cM, uit Weper, 1926 (dit staat op de bijl). Dit is uit de zandkop De Goldhear 
in het Fochteloërveen ten noorden van Fochteloo. Bruikleen (doorgestreept) van den heer H.J. 
Popping te Oosterwolde, gekocht Mei 1935.  Fochteloo (Stellingwerfs: De Fochtel) is een dorp 
in de gemeente Ooststellingwerf. 

 
  

Deze voorwerpen zijn gemaakt van bot en gevonden in de terpen. Waar werden ze voor 

gebruikt? Deze foto en de foto's die hieronder staan, zijn van het Fries Museum. 
                                                                                                                                                       

De Goldhear is een langgerekte zandrug gelegen ten oosten van Oosterwolde., in een gebied 

dat lange tijd vrij onbegaanbaar is geweest door veenvorming. Van dit gebied is nu nog een 

restant over in het Fochteloérveen. ‘Gold’ zou als betekenis kunnen hebben ‘offer’ (goud, 

geld) en ‘haer’ betekent hoogte of rug. Dergelijke zandruggen blijken in een periode van voor 

de veenvorming (die in een warme vochtige periode is ontstaan) bewoond geweest te zijn. 

Ook de Goldhear is in verschillende periodes aantrekkelijk geweest om te bewonen. Op het 

kaartje  in het boekje van Popping staat de Goldhear als Nieuwe Weper vermeldt. De locatie 

van de Goldhaer, daar waar nu het Goudmeer, een dobbe, op de kaart aangeduid staat 

(momenteel  een luxe recreatiepark). Een dobbe is een natuurlijke of gegraven poel zonder 

aan- of afvoer. In of bij nederzettingen werden ze vaak gebruikt voor drink- of bluswater. 

Veel waren ook drinkplaats voor het vee. Van de mensen die hier ooit gebivakkeerd, dan wel 

gewoond hebben, resteerden alleen nog wat stenen en soms wat grondsporen, aardewerk en 

houtskool. De vondsten van dit gebied representeren een periode van globaal tienduizend 

jaar. Er hebben hier rendierjager rondgezworven, er is hier gejaagd in de midden steentijd, 

er was akkerbouw in de nieuwe steentijd, er zijn bronstijdgrafheuvels in de nabijheid 

gevonden, en er zijn plattegronden van ijzertijdboerderijen blootgelegd. En na de ijzertijd is 

het gebied minder geschikt geworden voor bewoning en heeft de mens het gebied aan de 

natuur overgelaten. En dan, ongeveer tweeduizend jaar later, wordt het gebied voor een deel 
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ontgonnen. Er wordt gezorgd voor afwatering, de zandkoppen worden geslecht en het zand 

wordt op de lage gedeelten geworpen, de zandwegen worden asfaltwegen, en de moderne 

landbouw doet zijn intrede. Op dat moment gaat Willem Jongepier met pensioen. Willem 

Jongepier was majoor bij de rijksveldwacht in Veenhuizen. Toen hij op vijfenvijftig jarige 

leeftijd met pensioen ging, kocht hij een stuk grond van acht bunder van de wildernis aan 

de oude Veendijk ten oosten van Oosterwolde. Het terrein bestond uit water met een smalle 

rand heideveld eromheen. Familie en vrienden lachten hem uit omdat hij zo’n rare koop had 

gedaan en ook nog van plan was om daar te gaan wonen, in de eenzaamheid. Maar 

Jongepier ging zijn gang en op een brede zandkop aan de weg liet hij een huisje bouwen, dat 

hij naar zijn echtgenoot noemde: Huize Aleida. Hij plantte veel bomen, struiken en planten 

op zijn terrein. Daarbij heeft Jongepier heel wat schatten, in de vorm van stenen 

gereedschap en wapens van de voorhistorische mens uit de grond gehaald, die hij vervolgens 

in huis tentoonstelde 

 

 
 
Willem Jongepier heeft reeds in 1924 vondsten gedaan op de Goldhaer en dat verzamelen van 
vondsten loopt door tot eind vijftiger jaren. De collectie artefacten van de Goldhaer is van 
Jongepier rechtstreeks aangekocht door het Fries Museum. De collectie bestaat uit bijlen, 
maalstenen, slijpstenen, waaronder een Trechterbeker-slijpsteen, een sikkel, klopstenen, een 
groot klingmes, een bikkel en ruim tweeduizend vuursteentjes. Duidelijk artefacten van een 
nederzetting en ook gereedschap voor het slijpen van stenen bijlen. Soms wordt vuursteen 
hoornsteen genoemd. Dit is een foute benaming, omdat hoornsteen anorganisch is en in 
ertsaders voorkomt, terwijl vuursteen wordt aangetroffen in overwegend kalksediment. Beide 
behoren overigens wel tot de familie der kiezelgesteenten, de ontstaanswijze is dezelfde. 
Vuursteen in ruwe vorm ziet eruit als een onregelmatige steen met knobbels met een witte 
buitenste laag (cortex) en lijkt vaak op bot. Dit is een van de redenen dat vuursteen wel 
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geassocieerd wordt met de voorouders en geesten en zou beschermen tegen demonen. Ook 
wordt aan vuursteen een helende werking toegeschreven. Toen bijlen gevonden werden bij het 
werken op het land, wist men lange tijd niet zo goed wat de betekenis van het gevonden 
voorwerp was. Een gevonden bijl werd als iets bovennatuurlijks beschouwd. Door Doña op 
aarde geworpen en door de boer op zolder gelegd om de bliksem af te weren, een donderbeitel 
dus. Een mooie bijl van hoge kwaliteit gooi je niet zomaar weg. Hij is onbeschadigd en 
waarschijnlijk nooit gebruikt. Losse vondsten zijn vaak offergaven. Het blijft natuurlijk gissen. 
We weten niet van welk gedeelte van het terrein, dat acht bunder omvat, de bijl afkomstig is. 
Het vondstmateriaal van de Goldhaer en omgeving loopt van laat Paleolithicum tot en met de 
IJzertijd. Er is niet altijd goed gedocumenteerd. 

 
  

Gevonden in de terp van Hogebeintum 
 

Tegen oprukkend baksteen is geen kruid gewassen en zo geschiede het in de jaren negentig 
van de vorige eeuw dat de gemeente Leeuwarden ten zuiden van het Van Harinxmakanaal een 
nieuwe woonwijk wilde bouwen. Archeologisch werd het gebied, rijk aan terprestanten, 
tevoren onderzocht en waar mogelijk werd in de planning rekening gehouden met deze 
monumenten. In het geval van een terp in Goutum-Noord werd echter iets over het hoofd 
gezien. Toen in 1995 een vaart en wegcunetten werden uitgegraven kwam er een veelvoud aan 
sporen en vondsten tevoorschijn. (Een cunet is onderdeel van het weglichaam. Het is het 
uitgegraven gedeelte waar oorspronkelijk niet-draagkrachtige grondlagen aanwezig waren. Het 
ingegraven deel wordt opgevuld met draagkrachtige grondlagen, waarmee de aardebaan wordt 
gevormd). Afgaande op de hoogtemeting was er nog anderhalve meter terplichaam aanwezig. 
Er werd door het Fries Museum en het Groninger Instituut voor Archeologie opdracht gegeven 
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om – voor zover de omstandigheden dat toelieten – grondsporen vast te leggen en vondsten te 
verzamelen. Dat laatste werd uitgevoerd door leden van het wurkferbân. Tot de sporen 
behoorde een afvalkuil, gevuld met brokken gebakken klei en scherven verbrand 
gebruiksaardewerk. Een prehistorische aardewerkoven. Het zou de eerste zijn in Noord-
Nederland.  Gebrek aan goede regie zorgde voor een teleurstellend resultaat. De ovenresten 
werden zo goed mogelijk verzameld, maar een flink deel is in de kuil achtergebleven. De 
vondsten werden naar de Fryske Akademy overgebracht, met het idee een reconstructie te 
maken, maar daarvan is geen verslag gemaakt. Vervolgens werd het materiaal  opgeslagen in 
het Fries Museum en dat was het. In 1997 werden de vondsten overgebracht naar het 
Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis.   

Handgemaakt aardewerk uit de eeuwen rond het begin van de jaartelling stelde geen hoge 
technologische eisen. Het werd gemaakt van ter plaatse aanwezige klei en werd gebakken bij 
temperaturen tussen zevenhonderd en negenhonderd graden. Daarmee was het bepaald niet 
waterdicht, maar bruikbaar was het wel. Tot ver in de Middeleeuwen werd in het noorden 
aardewerk van vergelijkbare kwaliteit vervaardigd. Omdat in Fryslân zelden ovenresten 
worden aangetroffen, gaan archeologen er van uit dat aardewerk gewoonlijk in open vuren 
werd gebakken. Er werden om het af te dekken zoden gebruikt. Het effect hiervan valt goed af 
te lezen aan de kleuren van de baksels. De binnenkant bleef meestal donker, door gebrek aan 
zuurstof en een te lage temperatuur, maar de buitenste millimeter laat soms een 
toverbalachtige afwisseling zien, licht – donker – licht – donker, een teken dat de 
zuurstoftoevoer wisselde. Misschien gebeurde dat niet eerst opzettelijk, maar wilde men 
tussentijds even zien hoe de potten zich hielden. Bovendien valt aan het vaak vlekkerige 
patroon te zien dat potten niet gelijkmatig met zuurstof en hitte in aanraking kwamen. 
Inheems aardewerk mocht dan eenvoudig geproduceerd worden, het uiterlijk kon evenwel heel 
fraai zijn. In de Romeinse tijd werd naast het ‘gewone’, matig afgewerkte gebruiksgoed fraai 
glanzend donkere waar vervaardigd, het zogenaamde gesmoorde aardewerk (voetschalen, 
geoorde potten). Deze traditie duurde tot in de derde eeuw. Toen trad deze opdeling in een 
ogenschijnlijk dagelijks en zondags servies terug en werd alleen aan voetschalen nog veel zorg 
besteed. Een andere, ingrijpender verandering was dat de Friese vormgeving geleidelijk werd 
ingeruild voor de Chaukische stijl (Nordseeküstenkeramik) uit oostelijker streken.  

De vondsten bestaan uit vijfenveertig fragmenten gelig tot okerkleurig dikwandig aardewerk 
(6-10 cm dik), overwegend met een bolle of puntige breuk aan de bovenzijde en een holle breuk 
aan de onderkant. Ze zijn onder te verdelen in drieëntwintig mogelijke randen, zeventien 
gladde en vijf ruwe wandfragmenten. Een overgang naar een bodem is niet duidelijk aanwezig, 
mogelijk was er sprake van een standring. Het grootste brok meet dertig bij veertig cm. De 
magering bestaat uit organisch materiaal.  Magering zijn stoffen (materialen) die door de 
pottenbakker aan de klei werden toegevoegd. De kwaliteit van klei verschilde nogal, waardoor 
er tijdens het drogen krimpscheuren konden ontstaan. Om deze problemen tegen te gaan, 
werden er, als het nodig was, dus stoffen aan de klei toegevoegd. Meestal ging het dan om 
zand, grind, plantenresten of gemalen aardewerk. Er is niet duidelijk een onderscheid te 
maken tussen echte randfragmenten of glad afgebroken wanddelen. De (mogelijke) randen 
waren onderhuids verstevigd met vijf tot negen strengen touw; mogelijk gold dit ook lager 
geplaatste (maar intacte) segmenten. Van touw worden gewoonlijk alleen de uitgebrande 
negatieven teruggevonden, maar in het geval van Goutum zijn ook enkele touwresten 
aangetroffen. Een ander mogelijk randfragment laat het negatief zien van een omlopende 
versteviging met rondhout. Eenmaal is een kleine haakse opening vastgesteld, voor regeling 
van de zuurstoftoevoer, en aan de binnenzijde zijn enkele schuin aangebrachte uithollingen 
zichtbaar. Andere brokstukken, zo te zien van de onderzijde, tonen een ruwe buitenzijde en 
kennen geen versteviging. Twee ervan laten op de breuk de indruk zien van een omlopend dik 
gevlochten touw, gemaakt van grasvezels. Dergelijke indrukken zijn ook zichtbaar in de holle 
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breuk van een mogelijk randfragment. Mogelijk was dit aangebracht om ovensegmenten 
demontabel te houden. Handgrepen ontbreken overigens. Een trechtervormig stuk diende 
mogelijk als verbinding met de stookplaats. Drie fragmenten met rondhoutnegatieven 
vertonen een dichter, zandiger baksel. Ze maakten hooguit indirect deel uit van een 
constructie. Negen fragmenten zijn aanmerkelijk dunner (2-3 cm) en wijken ook af door een 
grijsbruine kleur. Twee gladwandige blokjes (8x7x5,5 cm) kunnen gediend hebben bij de 
stapeling van het aardewerk. Het lukte niet de brokstukken aan elkaar te passen. Op grond 
van wat er bewaard is zou het kunnen gaan om een tonvormige constructie, met een 
randdiameter van zestig centimeter en een maximale wanddiameter van 80 – 90 cm. De hoogte 
is niet vast te stellen. Gelet op de aangetroffen touwversteviging zal een flink deel boven het 
maaiveld hebben uitgestoken. Deze insnoering was in de bouwfase nodig om de zachte 
kleirollen op hun plaats te houden, tot de oven was uitgestookt en het eigen gewicht kon 
dragen. De ruwe wandfragmenten duiden op plaatsing onder het maaiveld. Wat we missen is 
een bovenzijde, bijvoorbeeld een los deksel, en een onderzijde. Roosterfragmenten ontbreken 
eveneens. Wel is een klein, hard gebrand trechtervormig fragment aangetroffen dat de oven 
verbond met de – veronderstelde – naastgelegen stoookplaats. De werkelijke grootte is niet 
vaststelbaar, maar om een indruk te geven. Als we uitgaan van een gemiddelde 
binnendiameter van 50 cm en een fictieve hoogte van 1 meter, dan komen we op een inhoud 
van ca. 200 liter. Stellen we gemakshalve potten op 10 liter gemiddeld, dan zou ruwweg een 
20-tal in de oven opgestapeld kunnen worden. Van open vormen, zoals schalen, zouden nog 
meer geplaatst kunnen worden. Hoe dat precies werkte is niet duidelijk.de rechthoekige 
blokjes zijn misschien als stapelstenen te duiden, maar dit zou ook kunnen gelden voor de 
weefgewichten. 

 

Weefgewichten 

De minimaal driehonderdzeventig scherven die bij de oven in Goutum zijn verzameld, Geven 
hopelijk een goed beeld van wat er geproduceerd werd. Een deel kan als misbaksel worden 
aangeduid. De vorm is soms nog vrij goed herkenbaar, maar er is vervorming opgetreden en 
de wand is opgeblazen, soms zelfs verglaasd. Ander aardewerk lijkt alleen maar te heet 
gebakken. Deze baksel zijn door en door gelig van kleur, en sommige grotere fragmenten laten 
scheuren zien. Een klein deel van de scherven oogt tamelijk normaal. Vermenging met andere 
sporen is denkbaar. Bij de oven is bijvoorbeeld ook een fragment terra sigillata gevonden. 
Aangenomen mag worden dat goed gelukte potten in gebruik werden genomen. Hun aantal is 
onbekend. Dat geldt ook voor het materiaal dat niet is verzameld. Bij het verzamelde materiaal 
onderscheiden we minimaal 68 individuen. Mede gelet op de beperkte capaciteit van de oven 
is het aannemelijk dat deze een aantal keren is gebruikt. Het afval liet men ter plekke liggen, 
want anders was het niet naderhand in de afvalkuil beland. 

De oven zal een gebruiksduur hebben gekend van hooguit enkele jaren. De samenstelling van 
de verzamelde scherven vormt dus archeologisch gezien een momentopname. Omdat de Friese 
stijl getalsmatig wordt overvleugeld door de Chaukische, kan het gebruik van de oven 
geplaatst worden in de gevorderde derde eeuw. Uit recente antropologische gegevens kan 
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worden afgeleid dat een huishouden destijds vermoedelijk maar enkele potten per jaar 
verbruikte; één keertje stoken per jaar was dus voldoende. Waarom dan een oven bouwen? 
De hoeveelheid en de aard van de misbaksels doet vermoeden dat er in Goutum vaker 
gebakken werd en wellicht voor een ruimere markt. Immers, geen huishouden had – zoals 
aangetroffen – een half dozijn vergietschalen nodig. Er werd dus blijkbaar op kleinschalige 
wijze handel in gedreven. In dit licht is het misschien niet toevallig dat de ovens in Schagen, 
Castricum, Alkmaar en Goutum alle vier uit de derde eeuw stammen. 

Aanleiding tot het uitvoeren van een archiefonderzoek naar een tweetal vondstlocaties in de 
directe omgeving van het Littenseradielse dorp Easterein waren vroeg negentiende eeuwse 
vermeldingen van archeologische vondsten. De onderzoekslocatie was het archief van de 
gemeente Littenseradiel te Wommels. Hier bevindt zich het oude archief van de voormalige 
grietenij Hennaarderadeel. Easterein maakte tot 1984 deel uit van de gemeente 
Hennaarderadeel. De terp Stettens is gelegen aan de weg Easterein – Itens, ten noorden van 
Easterein. In feite loopt de weg over deze terp. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
was de gemeente Hennaarderadeel begonnen met het verbeteren van de wegeninfrastructuur, 
waaronder de genoemde weg. In september 1857 waren arbeiders bezig om ter hoogte van de 
reeds voor een groot deel afgegraven terp, verbeteringswerkzaamheden aan de weg uit te 
voeren. De nieuwe weg over de terp volgde het oude, zij het wel verlaagde tracé. Vervolgens 
werden er bermsloten gegraven. 

Terp Stettens 

Een half jaar voordat de werkzaamheden ter hoogte van de terp Stettens begonnen, verstuurde 
het Friesch Genootschap een verzoek ten aanzien van de vondsten die tijdens de diverse 
afgravingen werden aangetroffen en de noodzaak om zorgvuldigheid te betrachten tijdens het 
afgraven van terpen en eventuele vondsten te bewaren en deze te melden aan het Friesch 
Genootschap. Wopke Eekhoff was destijds voorzitter van de ‘Tweede afdeeling der Werkende 
Leden van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde’.  Van hem  werd 
onlangs een brief gevonden met daarin een dankbetuiging gericht aan burgemeester en 



349 

 

wethouders, gedateerd op 25 september 1857. In deze brief werd melding gemaakt van een 
vondst van zes urnen uit een terp van Easterein, die door burgemeester en wethouders naar 
het Friesch Genootschap waren opgestuurd.  Deze brief was de reden om uit te zoeken waar 
precies de urnen zijn gevonden. 

Wommels, den 24 september 1857 

Ingevolge de uitnoodiging van het bestuur van het Friesch genootschap van Geschied-Oudheid 
en Taalkunde te Leeuwarden van maart 1857, hebben wij gemeend aan Uwe/Geb. te moeten 

verzenden de zes bijgaande potten, welke den 10 sept. J.L. bij het uitdiepen van eene sloot 
oopende tusschen de rijdweg in de nabijheid van Oosterend, sectie D. nr. 114, zijn gevonden 

door Wijbe Lourens van der Molen, arbeider te oosterend.  Gezegd perceel land maakte nog voor 
ongeveer 10 jaren met den daar langs gelegen rijdweg, waarvan het toen door een stek was 
afgescheiden, een gedeelte uit van eene terp, welke men sedert dien tijd is begonnen af te 

graven. Deze steenen potten gevuld met gewone terpaarde lagen allen kort bij elkander op eene 
diepte van ongeveer ½ el beneden zomerpeil en ongeveer 12 voet of 3.55 el beneden het hoogste 

punt van de voormaligen terp aldaar. 

Burgemeester en wethouders van Hennaarderadeel. C. Wichers Wierdsma, Burgemeester en 
E.H. Tenckinck, Secretaris. 

Blijkbaar heeft de brief de gemeente doen besluiten om opdracht te laten geven om tijdens 
graafwerkzaamheden extra uit te kijken naar voorwerpen uit de grond. De brief is duidelijk 
omtrent de vondstlocatie. Met dit gegeven was het mogelijk om de locatie op te sporen in de 
kadastrale atlas van Hennaarderadeel, uitgegeven door de Fryske Akademy. Na 
archiefonderzoek blijkt dat dit perceel deel uitmaakt van de voormalige terp Stettens. De 
bermsloot die in september 1857 naast de grindweg werd gegraven, is vandaag de dag nog 
zichtbaar. Helaas zijn de zes potten niet te vinden in het depot van het Friesch Museum. In 
het tiende verslag van de voorzitter van de tweede afdeling werd melding gemaakt van deze ‘in 
den grond gevonden merkwaardigheden’ en dat zij van het gemeentebestuur ‘zes urnen 
mogten ontvangen, gevonden op een diepte van ongeveer 12 voet in dezelfde terp van 
Oosterend, waaruit Dr. L.J.F. Jansen zoo veel merkwaardige stukken mogt bekomen, welke 
in het Leidsch Kabinet van Oudheden worden bewaard’.  De vondsten die Jansen heeft 
verzameld zouden volgens bovenstaand verslag dus gevonden moeten zijn in de terp Stettens. 
Om dit te kunnen bevestigen of weerleggen is er gekeken naar de vondsten die door Jansen 
waren opgegraven. In de 28e jaargang van de uitgave ‘Berichten R.O.B., jaargang 1978, staat 
een artikel van G.M.C. Kramer-Dobus met daarin een inventaris van de archeologische 
notities van vondstlocaties in  Nederland, gedaan door de heer Jansen. In deze lijsten wordt 
Oosterend een aantal keren genoemd. Uit de notities blijkt dat de vondsten zijn gedaan op de 
Oosterender terp waarvan de eigenaar Ate Klaasses Wiersma is. Jansen bezocht de terp op 19 
mei 1849 op de laatste dag van zijn driedaagse reis door Fryslân. Volgens de kadastrale 
klappers van de gemeente Oosterend, blijkt dat deze boer eigenaar was van de terp Jellema, 
gelegen ten oosten van Easterein. De vermelding in het tiende verslag van de tweede afdeling 
van het Friesch Genootschap klopt dus niet voor wat de locatie betreft. 

De terp Jellema heeft zeer bijzondere vondsten nagelaten, nl. twee geverniste Romeinse vazen, 
waarvan één met de opdruk ‘VITVLA’.  In het historisch onderzoek naar de vroege negentiende 
eeuwse vondstmeldingen werd ok gekeken naar de exacte vondstlocatie van deze twee 
bijzondere vazen, waarvan er één is opgesteld in de vaste expositie op de archeologische 
afdeling van het Fries Museum. Reeds in de jaren veertig van de negentiende eeuw was men 
begonnen met het afgraven van deze terp. Aanleiding zal afbraak en herbouw van de 
toenmalige boerderij zijn geweest. Deze boerderij staat aan de zuidflank van de terp. Na de 
afbraak in 1842 van de oude boerderij werd de nieuwe enkele tientallen meter naar het zuiden 
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weer opgebouwd. Er kwam tevens een nieuw erf, hetgeen inhoudt dat er sloten werden 
gedempt en andere gegraven. In hoeverre de terp werd afgegraven is niet bekend, maar in het 
jaarverslag 1919-1920 van het Friesch Genootschap komt een vermelding voor van een 
terpbaas, die in 1918 de terp in exploitatie had, dat de bovengrond van de terp reeds vroeger 
was afgegraven. De modder van deze terp werd met behulp van skûtsjes, via de Itensevaart, 
die er speciaal voor werd uitgebaggerd, afgevoerd naar de schrale zandgronden of 
poldergebieden. Mogelijk is er ook modder naar de directe omgeving getransporteerd. In het 
rekenboek van de doopsgezinde gemeente Kromwal staat te lezen dat er in 1847 vier vrachten 
terpaarde van Oosterend over een perceel ‘het Vintje’ werd uitgestrooid. Deze vrachten kosten 
in totaal twaalf gulden. Hierbij kwam nog vijf gulden voor de scheepskosten, het slechten en 
het fijn maken van de modder. Een totaal dus van zeventien gulden. Op 25 maart van dat jaar 
werd deze rekening aan Jelle Murks betaald. Zoals reeds vermeld werd de midden negentiende 
eeuwse afgraving op 19 mei 1849 door de conservator van het Leids Museum L.J.F. Janssen, 
tijdens een driedaags bezoek aan Fryslân bezocht. Janssen heeft ter plaatse diverse 
waarnemingen verricht. Hij vermeldt onder andere de vondst van divers aardewerk, 
waterputten en benen voorwerpen van dieren en botten van mensen. Deze vondsten zijn 
besproken en in tekening weergegeven in de negentiende eeuwse uitgave ‘Nederlandse 
Oudheden van de vroegste tijd tot Karel de Grote, door W. Pleyte, conservator van het 
rijksmuseum te Leiden. Mogelijk is hier en daar op kleine schaal nog wel wat modder van deze 
terp is afgevoerd, hoofdzakelijk voor eigen gebruik. In 1916 werd de terp herontdekt en bleek 
er nog genoeg terpgrond aanwezig te zijn voor een lucratieve afgraving. Maar liefst drie 
gegadigden kochten diverse percelen grond, met daarin hun gouden handel. De 
terpexploitanten, te weten Y.P. Veldhuis uit Sneek, J. en D. de Leeuw uit Irnsum en J. Osinga 
uit Kubaard, vroegen het gemeentebestuur van Hennaarderadeel diverse malen om 
toestemming voor het een en ander, bijvoorbeeld het maken van een laadsteiger en het bouwen 
van een tijdelijke woning met paardenstal en schuurtje. Onder voorwaarden werden hun 
verzoeken ingewilligd. Zelfs een gedeelte van de Itenservaart werd hiervoor uitgebaggerd. De 
terpexploitanten waren leden van de Terpenvereniging Gezamenlijk Belang die de prijs 
bepaalde per scheepston terpaarde. In 1917 werden er prijsstijgingen per scheepston 
aangekondigd vanwege de stijging van de exploitatiekosten. In deze periode waarin veel 
schippers werk vonden in het vervoer van terpaarde, was het door de oorlog soms een moeilijk  
bestaan. In 1915 lezen we bijvoorbeeld dat de scheepsvereniging V.I.O.S. uit Sneek en 
omstreken beleefd doch dringend bij de opening van terpen de prijzen verlaagt, daar in 
verhouding met de mestprijzen en de tijdsomstandigheid niet van die hoge prijzen kunnen 
worden betaald. Er werd verder opgemerkt dat als men hieraan geen gevolg kan of wil geven 
de schipperij een treurig jaar tegemoet zou gaan. De voorzitter van deze vereniging was S. 
Saakstra uit Zweins, de secretaris was G. de Leeuw uit Poppingawier en de penningmeester 
D. Sieswerda uit Pingjum. De terppercelen die door Veldhuis waren aangekocht, werden op 
16 april 1917 voor afvoer van aarde geopend. Mogelijk dat ook andere terpexploitanten rond 
die datum hun deel van de terp voor afvoer openden. Door middel van een spoor en kiepkarren 
en voor die kiepkarren een paard, werd de modder naar de laadsteiger vervoerd, om vervolgens 
in het ruim van een skûtsje te belanden. Er waren maar liefst drie laadsteigers aanwezig om 
de scheepsruimen te vullen. 

Om te kunnen garanderen dat er een goede afvoer van de terpaarde over het water plaats zou 
vinden moest de Itensevaart worden uitgebaggerd. Deze liep immers langs de af te graven terp. 
De terpeigenaren boden de gemeente, in hun verzoek tot uitbaggering, een tegemoetkoming 
inde kosten van duizend gulden. De aanvraag werd door burgemeester en wethouders 
behandeld, de raad boog zich over dit verzoek en de tijdelijke gemeentearchitect had zijn 
rapportage bij het gemeentebestuur ingediend. Uiteindelijk, na vele discussies, werd besloten 
om niet alleen de Itenservaart uit te baggeren, maar ook een gedeelte van de Oosterendervaart. 
Dan was het mogelijk om wachtende schippers een betere aanlegplaats te geven in het dorp 
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Skippersbuorren. De Oosterendervaart loopt  uit de Itenservaart, dus kon dat in één keer in 
het totale kostenplaatje worden meegenomen en iedereen had daar profijt van. De duizend 
gulden bestemd voor medefinanciering in de kosten werd verhoogd naar twaalfhonderd 
gulden. Dit met instemming van de terpeigenaren Veldhuis, Osinga en De Leeuw. De 
werkzaamheden werden onderhands uitbesteed aan Y.A. Waterlander te Oudehaske. Reeds 
voordat de uitbaggering plaats vindt wordt de terp Jellema of ook wel de Oosterende terp 
geopend. In een aankondiging in de Leeuwarder Courant staat te lezen dat er op 16 april 1917 
al terpaarde was te verkrijgen tegen betaling van één gulden per ton. 

Hoewel het initiatief tot het afgraven van de terp werd genomen door ondernemers, groeven 
zij niet zelf de terp af. De eigenaar stelde een terpbaas aan. Die stuurde de arbeiders aan en 
regelde het vullen van de scheepsruimten. Veelal hielp de schipper en zijn gezin mee om de 
modder in het schip te kruien. Tijd is geld en dus moest het één en ander efficiënt gebeuren. 
Als het ene schip vol was, moest het plaats maken voor de volgende. De terp Jellema was 
gekocht door drie exploitanten, dus waren er drie terpbazen. Y.P. Veldhuis nam Hjerke Wijnja 
in dienst als terpbaas. J. en D. de Leeuw namen R. Bruinsma en J. Osinga nam K. Algera als 
terpbaas in dienst. De afgegraven modder werd in kiepwagens geschept en door middel van 
paarden, via een spoorrail naar de opslagplaats bij de Itenservaart vervoerd. Het 
modderskûtsje dat aangelegd was bij een laadsteiger werd met behulp van kruiwagens 
volgestort. Drie eigenaren, drie terpbazen dus ook drie laadsteigers. Ook de prijzen per ton 
terpaarde waren in alle drie gevallen verschillend. In 1917 en 1918 waren er twee laadsteigers: 
nummer 1 en 2. De eerste steiger was eigendom van Y.P. Veldhuis en de grond die daar te 
verkrijgen was kostte in 1917 één gulden per ton. De terpmodder die bij de steiger 2, eigendom 
van de heren De Leeuw was te verkrijgen, kostte een gulden twintig per ton. Blijkbaar was die 
van een betere kwaliteit. Bestaande prijzen golden ook per 1 maart 1918. Een jaar later 
werden de prijzen verhoogd. Dan zien we de derde steiger vermeld in een bekendmaking van 
de terpvereniging Ons Belang. Bij de eerste steiger moest men f 1.25 per ton betalen, bij de 
tweede steiger f 1.35en bij de derde steiger f 1.55. Er was dus keuze genoeg. Maar volgens 
terpbaas Wijnja heeft het laden bij de eerste steiger in de praktijk bewezen dat daar de beste 
aarde te koop was, aldus een advertentie van mei 1919.we kunnen het helaas niet meer 
controleren. Vanaf 1919 worden er drie laadsteigers vermeld. Er was niet het gehele jaar 
modder verkrijgbaar. In maart-april ging de terp open en in oktober weer dicht. In de 
winterperiode werd rekening gehouden met de modderschippers. Mogelijk groef men ’s winters 
door om het gronddepot bij de drie steigers aan te vullen. 

 

 

De terp van Hegebeintum is de hoogste terp langs de Friese kust, met een hoogte van bijna 9 
meter boven de zeespiegel. Op de terp is het schilderachtige, 12e eeuwse kerkje te zien. Aan 
de voet van de terp van Hegebeintum ligt het bezoekerscentrum. Hier zijn toegangskaarten 
verkrijgbaar voor de rondleidingen naar de terp en 12de eeuws kerkje. 
De afgraving van de terp heeft na 1904 een groot aantal waardevolle voorwerpen opgeleverd. 
Een belangrijk gedeelte is, in samenwerking met het Fries Museum te Leeuwarden, 
ondergebracht in het Archeologisch Steunpunt, dat een onderdeel vormt van het 
Bezoekerscentrum Hegebeintum. Een uit de 7de eeuw afkomstige mantelspeld kan als één 
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van de mooiste vondsten worden beschouwd. Uit deze vondsten kan worden geconcludeerd 
goed beeld van het leven in vervlogen tijden op en rond de terp, van de geschiedenis en van 
de culturele mogelijkheden in dit gebied.In 1997 is de afgraving op een realistische wijze 
gereconstrueerd. Deze is te bezichtigen aan de NO-zijde van de terp. Hierbij is ook inzichtelijk 
gemaakt hoe de terpaarde werd afgevoerd: dmv ijzeren kiepkarretjes op een rails.  In het 
bezoekerscentrum kan men wisselende exposities bezichtigen, souvenirs kopen en is er een 
VVV-agentschap. Ook kunt u hier één van de dorpslogementen boeken in Jannum of Ferwert. 
In het Petit Restaurant of op het terras kunt u genieten van een drankje en een hapje en het 
weidse uitzicht. 

Een bijzondere vondst uit de afgegraven terp Winsum-Bruggeburen geeft de mogelijkheid om 
onderzoek te doen naar de samenleving van tweeduizend jaar geleden. Het gaat om een 
bronzen kinderkopje van vijf centimeter dat gevonden werd door Anno Galama, na afloop van 
de afgraving in Winsum. Deze afgraving werd in 1997 uitgevoerd door het Groninger Instituut 
voor Archeologie, in samenwerking met het Argeologys Wurkferbân. Jaap Scheffer was de 
initiator van het onderzoek, hij heeft de opgraving mogelijk gemaakt. De wetenschappelijke 
leiding van het onderzoek berustte bij Jurjen Bos. Het doel van deze opgraving was om te 
onderzoeken of het terrein van deze in het verleden afgegraven terp nog interessante gegevens 
zou kunnen opleveren. Het onderzoek leverde inderdaad veel nieuwe gegevens op en in de 
toekomst zal daarom zeer voorzichtig met dergelijke terpen omgegaan moeten worden. Dit is 
ook voor amateur-archeologen belangrijk omdat zij vaak als eersten in het veld aanwezig zijn. 
Zij zijn dikwijls de ogen en de oren van archeologisch veldonderzoek. Het kinderkopje heeft 
het haar in een vlecht op het hoofd en het is mogelijk een jongenskopje. Deze jongenskopjes 
worden soms gezien als een afbeelding van de god Eros. Deze god wordt afgebeeld als een 
jongen met vleugels. Omdat er alleen het hoofd is is het niet goed mogelijk om uit te maken 
of we met Eros te maken hebben. Niealleen afbeeldingen van kinderen maar ook van de god 
Eros werden in de Romeinse tijd 98als versiering van voorwerpen gebruikt. Het bronzen 
kinderkopje bleek een Romeins gewicht te zijn. Het is met lood gevuld en oorspronkelijk zat 
er een klein oog bovenop het hoofd. Hiermee kon het gewicht aan de arm van een weegschaal 
bevestigd worden. Meestal was dit een weegschaal met armen van ongelijke lengte (unster). 
Het kinderkopje kon over het ene deel van de arm geschoven worden terwijl aan het andere, 
korte deel de te wegen materie hing. Hoe ver het gewicht van het scharnierpunt wordt 
geplaatst des te zwaarder weegt de materie. Gewichten in d e vorm van kinderhoofdjes zijn 
bekend uit de eerste eeuw na christus en zijn onder andere gevonden in Pompeii. In de 
Romeinse wereld was de standaard maat voor gewicht de libra, het Latijnse woord voor pond. 
Dit Romeinse pond woog ongeveer 324 gram. Aan het uiteinde van de unster zaten meestal 
een aantal haken waaraan de te wegen materie gehangen kon worden. Er hing ook een schaal 
aan waarop iets gelegd kon worden. Wat zou er met dit gewicht gewogen kunnen zijn? In de 
Romeinse wereld werd vaak gebruik gemaakt van een inhoudsmaat, de Modius, ongeveer 8.62 
liter. Deze maat werd niet alleen gebruikt voor vloeibare zaken zoals wijn en bier, maar ook 
voor tarwe en gerst. Voor vlees, spek en varkensvet werd wel in ponden gerekend. Het gewicht 
kan dus gebruikt zijn om vet of vlees te wegen. Op een Romeins reliëf is een unster afgebeeld 
in een slagerswinkel. Er kunnen natuurlijk ook andere zaken mee gewogen zijn, zoals 
ganzenveren. Deze waren bij Romeinse soldaten bijzonder geliefd. Ze brachten vijf denarii op 
per pond en soms ging het zover dat soldaten er op uitgestuurd werden om ganzen te vangen 
in plaats van de wacht te houden. Wat doet een Romeins gewicht in Winsum? Hoe is het daar 
gekomen en door wie kan het gebruikt zijn? Helaas is er geen exacte vindplaats, geen 
archeologische context voor het gewicht bekend omdat het na afloop van de opgraving op het 
terrein van de opgraving gevonden is. Toch is het aannemelijk dat het hoort bij de vele 
vondsten uit de vroege Romeinse periode, de eerste helft van de eerste eeuw, die bij de 
opgraving zijn gevonden. Dat zijn bijvoorbeeld fragmenten van verschillende types amforen, 
voor wijn, olijfolie en vissaus. Maar ook ander aardewerk is gevonden, aardewerk dat bedoeld 
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was om speciale gerechten te verpakken. Ingemaakte lijsterborstjes waren een delicatesse 
voor Romeinse officieren. Verder zijn er Romeinse munten gevonden met het stempel van 
Tiberius, de legeraanvoerder in het begin van de eerste eeuw. Maar ook zijn er doormidden 
gehakte koperen munten gevonden. Er was gebrek aan kleingeld en een halve munt was de 
helft waard van een hele munt. De combinatie van al deze vondsten is uniek voor Noord-
Nederland en duidt op de aanwezigheid van het Romeinse leger. In deze periode en op deze 
plaats, de vroege eerste eeuw in noordwest Europa, waren het alleen Romeinen die Romeins 
voedsel aten en gehalveerd kopergeld gebruikten voor kleine uitgaven. 

Het is bekend dat Romeinse soldaten in het jaar 12 voor Christus naar de Friese kust kwamen. 
In dat jaar werden de Friezen bij het Romeinse rijk ingelijfd. De Friezen reageerden toen 
enthousiast en een aantal van hen trok met de Romeinse soldaten mee. Deze Friezen waren 
ook behulpzaam toen de Romeinse schepen bij eb waren vastgelopen in de Waddenzee. Bij 
deze inlijving van het Friese gebied hadden de Romeinen een belasting opgelegd die betaald 
moest worden in koeienhuiden, bedoeld voor het leger. Romeinse soldaten kwamen 
waarschijnlijk jaarlijks naar Fryslân om deze belasting te innen en misschien was Winsum de 
vaste plek waar ze elk jaar terugkwamen. Tijdens een van deze bezoeken kan het gewicht door 
een soldaat zijn meegenomen naar Winsum. Aan deze belastingheffing kwam een einde in het 
jaar 28. In dat jaar kwamen de Friezen in opstand, omdat de Romeinen veel te grote 
koeienhuiden eisten. De Friezen hebben toen de Romeinse sodlaten aangevallen en verjaagd. 
Meestal wordt aangenomen dat er vanaf dat moment geen contacten meer waren tussen 
Friezen en Romeinen. Dat zou betekenen dat het gewicht voor de opstand naar Winsum is 
gekomen. Toch kunnen we daar niet helemaal zeker van zijn. Misschien bleven de Romeinen 
toch in contact met de friezen. Er is namelijk een mogelijkheid dat er niet lang na de opstand 
al weer Romeinse legioensoldaten aanwezig in Fryslân. Deze keer niet om belasting te heffen 
maar als getuigen bij de aankoop van een rund. Dit staat te lezen in het beroemde 
koopcontract van Tolsum, een terp niet ver van Winsum. Dit koopcontract is een houten 
schrijfplankje met daarop een laagje was waarin een tekst staat gegrift. In de tekst van dit 
koopcontract staan niet alleen de namen van de koper, de verkoper en de Romeinse soldaten 
die als getuigen optraden, maar ook de namen van de twee consuls van dat jaar. De namen 
van de consuls kunnen dus de precieze datering van het contract geven. 

De namen van de twee consuls zijn door C.W. Volgraff ontcijferd als C. Fuvius en Cn Minucius. 
Het probleem is echter dat deze namen niet samen voorkomen op de lijst van Romeinse 
consuls. Het was daarom onmogelijk om het contract nauwkeurig te dateren. Toch is er 
misschien een oplossing voor dit probleem. De naam van de eerste consul is gelezen als C. 
Fuvius. Zijn volledige naam luidde C. Fuvius Geminus, hij was consul in het jaar 29. 
Misschien staat er niet Cn Minucius maar moeten de letters als Geminus gelezen worden. In 
dat geval heeft degene die het contract heeft opgesteld alleen de volledige naam van de eerste 
consul vermeld. De tweede consul in het jaar 29 had dezelfde bijnaam, hij heette L. Rubellius 
Geminus. Mogelijk heeft deze naamsverwantheid bij de soldaten voor verwarring gezorgd. De 
tekst op het koopcontract is moeilijk te lezen, er werd in 2008 onderzoek gedaan maar 
misschien blijft het probleem onopgelost. Daarom is het mogelijk dat het koopcontract van 
Tolsum in het jaar 29 is opgesteld en dat er dus ook na de Friese opstand nog steeds Romeinse 
soldaten in Fryslân aanwezig waren. Zij waren daar op zoek naar grondstoffen of naar voedsel 
en betaalden misschien wel met Romeins geld. Bij dergelijke transacties kan een weegschaal 
goede diensten hebben bewezen. Dit Romeinse gewicht heeft nieuwe informatie gegeven over 
het Friese verleden in de romeinse tijd. Mede door de combinatie met de gegevens uit de 
opgraving in Winsum en het Romeinse koopcontract uit Tolsum. Het Romeinse gewicht is 
tentoongesteld in het Fries museum en het heeft hiermee een verhaal gekregen dat het 
verdiend. 
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Onder zie je een foto van de terp van Hogebeintum. Je kunt hier heel mooi zien hoe de terpen 
worden afgegraven. Met karretjes die over een rails naar de schepen lopen wordt de vruchtbare 
terpmodder vervoerd. Verder zie je dat de terp uit verschillende lagen bestaat. Er zijn in de 
geschiedenis perioden geweest dat de zee rustig was niet steeg en perioden dat de zee 
behoorlijk steeg. Wanneer het zeewater tot boven aan de terp kwam, vond men het tijd om de 
terp weer te verhogen. Dat verhogen gebeurde met de kruiwagen. Deze terp is, zo te zien, wel 
drie keer verhoogd. Bij het afgraven van de terp van Klaarkamp komen er verschillende 
vondsten van het klooster Klaarkamp te voorschijn. Ook zijn er bewijzen dat deze terp al in 
de Romeinse tijd bestond. Het klooster stond op een terp van vier meter hoog, met daarop de 
huizen en een soort beschermingsmuur. Het klooster was verder beveiligd door een gracht. In 
deze omgeving hebben honderden jaren lang monniken en lekenbroeders gewoond. 
Lekenbroeders zijn monniken die vooral handenarbeid doen. Ze dragen grijze kappen en doen 
het werk op de uithoven zoals de Schierstins. De kloosterregels voor de lekenbroeders zijn 
minder streng dan die van de monniken. Het werk werd zwijgend gedaan. Dat werk kon van 
alles zijn, want er moest veel gebeuren in zo'n groot klooster. Klaarkamp had zo'n 4000 hectare 
grond. Een deel daarvan werd verhuurd aan zo'n 80 boeren en de rest werd bewerkt door het 
klooster zelf, net als de uithoven van het klooster. De monniken haalden turf uit Veenwouden, 
ze hadden schepen, gaven les, schreven boeken, polderden land in, en ga zo maar door. Het 
ene werk was populairder dan het andere werk. Een monnik schreef: "De meeste monniken 
houden meer van handenarbeid dan van studeren." 

De terp van Hogebeintum is 8 meter 80 hoog. Het is de hoogste terp van Nederland 

Op het hoogtepunt bezat het klooster 2500 hectare grond en zo'n 80 boerderijen. In het 
klooster woonden tientallen monniken en enkele honderden lekenbroeders. Ook had het 
klooster verscheidene uithoven, waarvan Sijbrandahuis er vermoedelijk een was. Daarnaast 
was er een uithof in Janum en ook de Schierstins bij Veenwouden hoorde vanaf 1439 bij het 
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klooster. Ook Schiermonnikoog ("eiland van de grijze monniken") hoorde bij het klooster 
Klaarkamp. Tijdens de twisten tussen de Schieringers en Vetkopers behoorde Klaarkamp 
uiteraard tot de factie van de Schieringers. Een ander klooster, Bethanië of Foswerd bij 
Ferwerd, behoorde tot de factie van de Vetkopers. Toen in 1387 de kerk van Bethanië 
afbrandde kreeg Klaarkamp daarvan de schuld en bij wijze van wraak werden vier monniken 
uit Klaarkamp doodgeslagen. Pas vele jaren later werd de ruzie bijgelegd. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog ging Fryslân over van het katholicisme naar het protestantisme. De 
kloosters, waaronder Klaarkamp, werden op 31 maart 1580 opgeheven en de bezittingen 
vervielen aan de Staten van Friesland. De kloosters werden afgebroken, de grond en de stenen 
waar het klooster van waren gebouwd (kloostermoppen) werden verkocht. Tussen 1858 en 
1941 werd de terp waarop Klaarkamp gebouwd was afgegraven en de grond werd verkocht. 
Oorspronkelijk was de terp zo'n vier en een halve meter hoog. Tijdens het afgraven van de terp 
werden veel archeologische vondsten gedaan uit de tijd van het klooster, maar ook veel oudere, 
uit de Romeinse tijd. 

Wie kloosterling werd, kwam zeker in de hemel, zei de kerk. Maar niet iedereen werd zo maar 
in het klooster toegelaten. Eigenlijk konden alleen de rijkere mensen zich via het klooster 
verzekeren van een plaats in de hemel. Je kon eigenlijk alleen maar monnik worden na een 
schenking aan het klooster. In Veenwouden wonen in 1372 een zekere Siardus Tiabkama en 
zijn vrouw Witeka. In een oorkonde van 4 juni 1372 staat dat ze een groot stuk veen in St. 
Johanneswoud aan God en het klooster Klaarkamp geven. Ter compensatie zullen ze voortaan 
onderhouden worden door het klooster Klaarkamp. Hun zoon wordt als schooljongen in 
Klaarkamp opgenomen en hun dochter als koorzuster in het klooster Nazareth. Het echtpaar 
mag tot hun dood in Dokkum in een huis van het klooster wonen zonder huur te betalen. 
Verder krijgen ze brood, bier, vlees, bonen, meel, turf en haring van het klooster. Dus verzorgd 
tot aan en na hun dood. De oorkonde is geschreven door abt Ludulphus van Klaarkamp en 
voorzien van het zegel van Klaarkamp. 

  

 

Het is moeilijk voor te stellen maar die slootjes waren lang geleden de grachten van een groot 
middeleeuws klooster dat eeuwen geleden op deze plek heeft gestaan: klooster Klaarkamp. De 
abten van het klooster correspondeerden met pausen en koningen. Niet alleen om die reden 
is het klooster van grote historische betekenis geweest. Het was het eerste cisterciënzer 
klooster in Nederland en de monniken van het klooster hebben belangrijke waterstaatkundige 
werken uitgevoerd waarvan we nog steeds sporen in het landschap kunnen zien. 

Het klooster is rond het jaar 1165 gebouwd op een terp die in oude kronieken onder de naam 
Ringesheim voorkomt. De terp was vier meter hoog en vijf voetbalvelden groot. Er omheen 
lagen dubbele grachten die door een singel van elkaar werden gescheiden. Zeer waarschijnlijk 
gaven twee poortgebouwen toegang tot het klooster dat geheel volgens de cisterciënzer traditie 
was gebouwd. 
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Tegen het einde van de middeleeuwen stonden in het huidige 
Fryslân en Groningen maar liefst vijftig kloosters. Ten tijde van 
de Reformatie, toen de katholieke erediensten door de Staten 
werden verboden, zijn de kloosters allemaal geconfisqueerd. 
Daarna zijn ze gesloten, verkocht of afgebroken. Het klooster 
Klaarkamp is rond 1580 volledig afgebroken. Men meende in 
die tijd dat de omvangrijke kloostergebouwen van Klaarkamp 
een ernstig risico voor de veiligheid vormden en daarom wilde 
men er snel van af. Bovendien vreesde men dat de vijandelijke 
Spaanse troepen het gebouwencomplex zouden innemen om er 
hun positie mee te versterken. Na de afbraak van het klooster 
is het terrein enige tijd gebruikt als openbare steengroeve. De 
kloostermoppen zijn later in tal van gebouwen opnieuw 

gebruikt. Niet alleen in de boerderijen in de directe omgeving maar ook veel verder, tot in Oost 
Groningen aan toe. De terp zelf is nog eeuwen blijven liggen. In de negentiende en twintigste 
eeuw zijn de meeste terpen in Groningen en Fryslân afgegraven en toen is ook de terp van het 
klooster Klaarkamp verdwenen.  
 
De laatste resten van de terp zijn in het begin van WO II afgegraven, 1939-1941. De bekende 
archeoloog prof. Albertus van Giffen heeft in die jaren de gelegenheid heeft gegrepen om te 
elfder ure nog onderzoek te kunnen doen naar de overblijfselen. De fundering is toen in kaart 
gebracht en er zijn ook enkele interessante vondsten in de bodem gedaan. 

Zandhuizen is een jong heidedorp. Zo jong en aanvankelijk onbeduidend dat het in de oudere 
bronnen niet voorkomt. Het was in elk geval een buurt met een es ten zuiden van de 
Zandhuizerweg, iets ten oosten van het midden was de hoge kamp land die de esfunctie voor 
de omwonenden vervulde. 

In een oorkonde uit 1422 die verband houdt met het grote Klaarkampster klooster bij 
Rinsumageest is sprake van een Douwe Onnema die hofmeester in Sandhuse is. Mogelijk ligt 
de oorsprong van het dorp in een uithof voor de hoogveenwinning van dit klooster. 

In de Tegenwoordige Staat van Friesland werd de buurschap bij Noordwolde vermeld, maar 
ook niet meer dan: ‘vry verre ten Noordoosten op de Heide [ligt] de buurt Zandhuizen.’ Alleen 
in het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa uit het midden van de 19de eeuw komt 
het zelfstandig voor als gehucht. Toch is het als buurschap al redelijk op leeftijd, want op de 
grietenijkaart van Weststellingwerf in de atlas van Schotanus uit 1716 staat de nederzetting 
met door bomen omzoomde lanen getekend temidden van de verder lege heide ten noorden 
van Noordwolde. De stippellijnen waarmee Schotanus de dorpsgrenzen aangaf vervagen in de 
buurt van Zandhuizen, alsof het een autonome enclave zou zijn. 

De bebouwing van een dertiental boerderijen is in de loop der tijd iets afgenomen, want op de 
kaart in de atlas van Eekhoff uit 1850 blijken er nog geen tien meer te staan. Wel is aan de 
westzijde een nieuwe weg naar Oldeberkoop met een brug over de Linde gekomen en bij de 
driesprong is ook een gebouw getekend, op de plaats waar nu een café staat. Aan deze nieuwe 
Oldeberkoperweg en vooral bij de driesprong kwam geleidelijk wat meer bebouwing. Op het 
westelijk gelegen heidegebied heeft de ‘Stichting tot verbetering van de Volkshuisvesting in de 
gemeente Weststellingwerf’ haar meest opmerkelijke volkswoningencomplex gerealiseerd, ‘Het 
Rode Dorp’ waar in 1920 en 1922 een tweeëntwintigtal woningen met aangekapte schuren op 
kampjes land van een halve hectare tot stand kwam. 
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Het huis met tuitgevels werd in 1552 gebouwd als gasthuis. In de periode 1597 tot 1665 
diende het als weeshuis. De maniëristische gevelsteen (17 september 1598) op de hoek 
vermeldt dat prior Gerardus Agricola van klooster Klaarkamp veel goeds heeft gedaan voor de 
weeskinderen. Een andere gevelsteen (6 januari 1665) vermeldt de redding van graaf Johan 
Maurits bij een ongeluk op een nabijgelegen brug waarbij hij te water raakte. In het gebouw 
is streekcentrum De Skûle gevestigd. 

 

Klaarkampster weeshuis, Franeker 

Als je er nu rondkijkt op de plek waar Klaarkamp was, vind je alleen nog stukken van oude 
kloostermoppen in de grond. In 1580, tijdens de 80-jarige oorlog, werd Fryslân van katholiek 
protestants. Het bestuur van Fryslân besloot dat al de kloosters afgebroken moesten worden 
en dat de grond verkocht moest worden. 

Het in Nederland gevonden voorwerpen dat in verband kan worden gebracht met de 
activiteiten van Scandinaviërs gedurende de Vikingperiode( 9e en 10e eeuw na christus) is 
gering. Een landelijke inventarisatie van dergelijke vondsten bestond uit enkele sieraden en 
wapens, hoofdzakelijk in het begin van de twintigste eeuw gevonden tijdens commerciële 
afgravingen van terpen. Vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw is het 
aantal van dit soort voorwerpen dat bij archeologen bekend is, relatief sterk gestegen. We 
hebben hierbij niet zozeer te maken met objecten die tijdens wetenschappelijke opgravingen 
uit de grond zijn gekomen. Het gaat hoofdzakelijk om vondsten van amateurarcheologen. De 
twee zilverschatten die in de jaren negentig op het voormalige eiland Wieringen zijn gevonden, 
zijn hete meest bekend. Andere voorbeelden zijn een Scandinavische zilveren armband, 
aangetroffen op het strand van Callantsoog. En via Scandinavië aangevoerde Arabische 
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dirhams, voornamelijk gevonden in Noord-Nederland. Soortgelijke vondsten worden lang niet 
altijd juist gedetermineerd door de vinders. Dit valt hen absoluut niet te verwijten. 
Overeenkomstige voorwerpen zijn hoofdzakelijk te vinden in wetenschappelijke, 
archeologische publicaties, waar amateurarcheologen geen toegang toe hebben. In de 
collecties van amateurarcheologen bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid dan ook nog een 
aanzienlijk aantal Scandinavische voorwerpen uit de Vikingperiode, dat niet bekend is bij 
professionele archeologen. Wat betreft de verspreiding van de vindplaatsen van relevante 
objecten komt het noorden van Nederland duidelijk naar voren. Het gaat om plaatsen die 
indertijd vanaf zee goed te bereiken waren. Overigens lijkt het terpengebied van Fryslân niet 
een prominente rol te spelen. 

 

Bij het afgraven van de terp in de oorlog kwamen er ook allemaal stenen te voorschijn. Hier 
zie een deel van de fundamenten die bij het afgraven in 1942 te voorschijn kwamen. Hier 
bevonden zich de latrines, de wc's. 

Het kustgebied van Noord-Holland en Groningen speelt zeker ook mee voor wat betreft de 
Vikingperiode. Dit in tegenstelling tot de verspreiding van voorwerpen met een Scandinavisch 
karakter die te dateren zijn in de 5e en 6e eeuw na christus. De verspreiding van deze vondsten 
doet namelijk vermoeden dat Scandinavische immigranten zich toentertijd hoofdzakelijk in 
het Friese terpengebied hebben gevestigd. Naar alle waarschijnlijkheid kwamen deze 
immigranten hier om zich permanent en op vreedzame wijze te vestigen, waat voornamelijk 
uit de aard van de vondsten blijkt. De voorwerpen uit de Vikingperiode, hoofdzakelijk sieraden 
en munten zijn waarschijnlijk tijdens de rooftochten van de Vikingen achtergelaten. Het 
overgrote deel van de voorwerpen is waarschijnlijk door Scandinavische dan wel friese 
handelaren meegebracht. Maar een dergelijke interpretatie lijkt welhaast onmogelijk volgens 
Karolingische geschriften. Zo vermelden de Annales Bertiniani het volgende voor het jaar 834: 
een vloot van de Denen verwoestte Frisia, vooral  Utrecht en de stapelplaats Dorestad. Ze 
doodden mensen, anderen namen ze mee als gevangenen en een deel van de stad werd 
verbrand. Deze invallen van de Vikingen in het Nederlandse kust- en rivierengebied zouden 
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tijdens de Vikingperiode frequent hebben plaatsgevonden. De Scandinaviërs worden dikwijls 
omschreven als bruten, terwijl de lokale bevolking zich als bange schapen zou hebben 
gedragen. Dat er ook een vreedzaam contact bestond lijkt uitgesloten. Het valt te betwijfelen 
of het beeld klopt dat door de kerkelijke Karolingische schrijvers is gecreëerd. Een groeiend 
aantal wetenschappers is van mening dat het hun doel was om de activiteiten van de Vikingen 
in een erg negatief daglicht te stellen. Mogelijk trachten zij op deze manier de Karolingische 
koningen er toe over te halen om de claims van de Scandinavische elite op land in de kust- 
en rivierengebied af te wijzen. Land waar de kerk ook haar macht trachtte uit te breiden. 
Overigens was deze Scandinavische elite in de negende eeuw succesvol in het tijdelijk 
overnemen van Karolingisch gebied. Dit succes was waarschijnlijk niet te danken aan het 
uitoefenen van bruut geweld.  

 

Je ziet boven een maquette van de Sint Bernardusabdij te Aduard bij de stad Groningen. Dit 
was een dochterklooster van Klaarkamp. Van dat klooster is de ziekenzaal nog over. Die 
ziekenzaal doet nu dienst als hervormde kerk van Aduard. 

Zowel dekarolingische koningen als de lokale bevolking waren namelijk gebaat bij deze 
overnames en zullen ze daarom hebben toegelaten. Degevolgen ervan waren bij lange na niet 
zo nadelig alsdie van de rooftochten.in ruil voor de aan hen uitgekeerde belastingen leverden 
de Scandinaviërs publieke diensten, waaronder het tegenhouden van roofzuchtige Vikingen. 
Zo zijn in het jaar 873 in Oostergo Vikingen verslagen door lokale Friezen, onder leiding van 
een Scandinavische heerser. Dat de lokale bevolking zich lang niet altijd alsbange schapen 
gedroeg blijkt uit vermeldingen van samenwerking met Scandinaviërs. Bij een Vikingaanval 
op Engeland in 866 en 867 wordt Ubbo genoemd, die aanvoerdervan de meegekomen Friezen 
blijkt te zijn. Daarnaast bestaan er in Engeland plaatsnamen die op de aanwezigheid van 
Friezen duiden en die dateren uit de Vikingperiode. Opvallend is dat deze plaatsnamen 
uitsluitend in het gebied voorkomen waar zich indertijd veel Scandinaviërs hebben gevestigd. 
Omtrent de aard van de contacten tussen Friezen en Scandinaviërs valt aan de hand van de 
geschreven bronnen duidelijk meer te vertellen dan op basis van de archeologische bronnen. 
De relatief kleine contributie vanuit de archeologie heeft ongetwijfeld voor een groot deel te 
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maken met het geringe aantal relevante vondsten dat bekend is bij wetenschappers. 
Desalniettemin is de bijdrage vanuit de archeologie een stuk groter dan een kwart eeuw 
geleden. Dit heeft te maken met de zoekactiviteiten van amateurarcheologen en de contacten 
die zij onderhouden met wetenschappelijke archeologen.   

Een klein deel van de Friese muntgeschiedenis – met achttien munttypen geslagen over een 
periode van iets minder dan 200 jaar van iets minder dan 200 jaar – is aan de hand van 
nieuwe gegevens herschreven. De resultaten mogen er zijn. In middels blijken sommige 
muntvondsten meer dan honderd jaar ouder te zijn dan in de oorspronkelijke beschrijving 
staat vermeld. In 1984 bestudeerde hans Jacobi de datering van de Friese penningen aan de 
hand van elf schatvondsten. Inmiddels zijn er meer dan dubbel zo veel schatten met deze 
munten gevonden en ook al zijn de meeste vondsten van bescheiden omvang, zij helen toch 
het beeld verder te verfijnen. Bovendien heeft er meer onderzoek plaatsgevonden. Het blijkt 
dat de door Jacobi gegeven dateringen in sommige gevallen dienen te worden bijgesteld. In 
schatvondsten met Friese penningen uit de twaalfde en dertiende eeuw komen slechts zelden 
andere munten voor. Omdat ze een anoniem karakter hebben – een eenvoudige voorstelling 
en onleesbare of onbetekenende omschriften – bestaat er een probleem met de datering van 
deze stukken. Verondersteld mag worden dat de munten vrijwel zonder uitzondering zijn 
geslagen in de anderhalve eeuw tussen 1077 en 1212, de periode waarin Fryslân formeel 
onder bestuur van de Utrechtse bisschoppen viel. Er moet onderscheid worden gemaakt 
tussen veel geslagen hoofdsoorten en de hiervan afgeleide varianten die in kleiner aantal 
geproduceerd zijn. Bovendien is het mogelijk dat sommige munten vrijwel tegelijkertijd 
geslagen zijn. Aangenomen mag worden dat het belang van de Friese penningen na 1225 
steeds verder afnam, om rond 1275 definitief te verdwijnen. In Fryslân zijn ook muntschatten 
gevonden die uitsluitend bestaan uit niet-Fries materiaal. Deze vondsten bevatten Engelse en 
Hollandse munten. Er lijkt zich vaag een beeld af te tekenen van twee verschillende 
omloopgebieden, waarbij Friese munten gebruikt werden in contacten richting zuiden en 
oosten en niet richting westen. Geconcludeerd mag worden dat de datering van de Friese 
penningen aan de hand van nieuwe inzichten dient te worden bijgesteld. Tegelijkertijd is het 
waarschijnlijk dat toekomstige gegevens nog tot nieuwe verschuivingen zullen leiden. 

De sceatta (meervoud sceatta's) is een zilveren munt die tussen circa 650 en 755 in gebruik 
is geweest en die in Engeland, Fryslân en Jutland werd gemunt. Sceatta komt van een oud 
woord voor 'rijkdom' waar het Nederlandse 'schat' mee verwant is. Het zijn minuscule zilveren 
muntjes met een diameter van ca. 12 mm die ongeveer een gram wegen. Ze dragen geen 
teksten, behalve soms wat runentekens. De bekendste zijn die met een gestileerd stekelvarken 
(porcupine) op de ene zijde en een vierkant op de andere kant en die van het zgn. Wodan type 
met een gestileerd sterk harig kopje aan de ene kant en een omkijkend dier aan de andere 
kant. Maar ook geheel abstracte geometrische patronen komen veel voor. Na de val van het 
Romeinse Rijk keerde aanvankelijk de ruilhandel terug. Er waren nog maar weinig gouden 
munten in omloop. Daarna begonnen de Merovingen met de aanmaak van een kleine zilveren 
munt, de sceatta, die weinig meer woog dan één gram. De voorstellingen op de munt zijn zeer 
gestileerd; soms is er een kop of een expressieve afbeelding van een dier op te herkennen. In 
de Nederlanden brachten Friese handelaren van de Rijndelta deze munt vanaf circa 700 in 
omloop. De sceatta's werden onder meer geslagen in Dorestad. Zij vervingen binnen korte tijd 
de gouden munten. De introductie van de sceatta vormde een belangrijke bijdrage tot het 
herinvoeren van een geldeconomie in de vroege middeleeuwen en daarmee aan handel en 
economisch herstel. De munt wordt zowel op de Britse eilanden als in Scandinavië 
aangetroffen. Ook in het Frankische Rijk was de sceatta een wijdverspreide munt totdat Pepijn 
111 de Korte het muntstelsel hervormde (in 755) en er Frankische munten geslagen werden. 
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Friese sceatta uit circa 710-735 

De Goudschat van Wieuwerd, de fibula's van Wijnaldum en Hoogebeintum en de Goudschat 
van Dronrijp maken duidelijk dat er een elite in het 7de-eeuwse Westergo is geweest. Deze 
Friese aristocratie beheerste het terpengebied. Zij zou tezamen met haar volgelingen een 
belangrijke rol spelen in de opbloeiende Noordzeehandel. Contacten met de Franken in Zuid- 
en Midden-Nederland zijn er zeker geweest. Daarbij was vermoedelijk sprake van zowel 
samenwerking als competitie en vijandschap. In ieder geval konden de Friezen gedurende de 
Vroege Middeleeuwen lange tijd een eigen koers varen. Westergo lijkt daarbij een belangrijke 
rol toebedeeld te zijn geweest, want nergens in Nederland is er zoveel rijkdom in de vorm van 
goud uit de grond gekomen. Het belang van dit gebied binnen Fryslân wordt nog eens 
onderstreept door de recente opgravingen in de terp Wijnaldum, bij Harlingen, waar sinds 
1991 opgravingen zijn verricht. Het is duidelijk dat in de Vroege Middeleeuwen op deze terp 
een Friese heerser met zijn gevolg heeft gewoond. Naast sporen van huizen en hutkommen 
werd veel importaardewerk aangetroffen. Dat duidt erop dat er handel is gedreven en dat het 
dus om een welvarende nederzetting ging. Van groter belang zijn echter de sporen van de 
werkzaamheden van een edelsmid op de terp. Zo werden er gouddruppeltjes, drijfhamertjes 
en zilverbaartjes teruggevonden. Ook werd er aan bronsbewerking gedaan. Daarnaast zijn er 
aanwijzingen voor de bewerking van barnsteen en been, de productie van glaskralen, en 
textielarbeid. De vondsten van talrijke sieraden en munten bevestigen nog eens dat het hier 
om een rijke bevolking ging. 

De sociale en politieke structuur in Noord-Nederland in de Vroege Middeleeuwen is niet 
precies bekend. De sociale verhoudingen hadden waarschijnlijk een sterk tribaal karakter met 
een zwak centraal gezag. Elk gebied ('kerngewest') kende mogelijk een leider, die in en buiten 
zijn machtsgebied in contact stond met de sociale elite. In het diplomatieke verkeer binnen 
dit elitenetwerk speelde de uitwisseling van goud en andere kostbaarheden een belangrijke 
rol. Mogelijk ontstond er onder invloed van de dreigende Frankische overheersing een nauwere 
samenwerking tussen de leiders van de verschillende gebieden in Noord-Nederland. Twistpunt 
immers tussen Franken en Friezen was het strategisch gelegen Midden-Nederlandse 
rivierengebied. Mogelijk dat in deze tijd de uit geschreven bronnen bekende Friese koningen 
Aldgisl en Radbod als oorlogsleiders van een groter gebied optraden. 

Als gevolg van de voortdurende twisten over het grafelijk recht in Fryslân, trokken de Friezen 
zich aan het einde van de 11e eeuw zich steeds minder aan van dit landsheerlijk gezag, en 
gingen hun eigen koers varen hier kwam pas in 1498 een einde aan. Deze periode staat bekend 
als de Friese Vrijheid, in deze periode zagen een aantal dorpen hun kans om uit te groeien tot 
steden met een eigen rechtspraak, maar belangrijker nog het marktrecht en daarbij horende 
waagrechten. Deze nieuwe steden voelden zich oppermachtig zonder een landheer, en namen 
vermoedelijk zonder rechten de muntslag op zich. Dit hadden ze afgezien van het 
oppermachtige Groningen dat in 1370 al met de muntslag was begonnen. Sneek volgde dan 
ook klakkeloos het voorbeeld van Groningen, zij het dan met een andere christelijke spreuk 
en de eigen stadsnaam. We zien dan ook dat de volgende steden in de periode 1425-1493 op 
naam van het stadsbestuur munt gingen slaan: Bolsward, Leeuwarden, Sneek, Franeker, 
Dokkum en Workum. Maar als gevolg van de oplopende twisten tussen de Schieringers 
(Friezen) en Vetkopers (Groningers) kwam een einde aan de Friese Vrijheid. Dit gebeurden 
toen de Schieringers de hulp inriepen van graaf Albrecht van Saksen, deze benoemde  graaf 
Willibrord van Schaumburg tot stadshouder. In augustus 1498 werd Sneek voor 20 maanden 
zelfs de hoofdstad van Fryslân, toen van Schaumburg en zijn rentmeesters hun hoofdkwartier 
in Sneek vestigde, nadat Leeuwarden in handen van de Vetkopers was gevallen. 
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Met het einde van de Friese Vrijheid kwam er ook een einde aan de Friese stadsmunten, 
eigenlijk was dit ook het einde van het Friese geld. Alhoewel er in latere eeuwen in Fryslân 
nog wel munten werden geslagen, waren deze allemaal afkomstig van een gezag dat buiten 
Fryslân zijn zetel had of waaraan het ondergeschikt was, of hieraan verbonden dat zij niet op 
eigen gezag konden munten. Er volgt nu een periode met verschillende gezaghebbers, zo valt 
Fryslân van 1498-1515 onder het Saksische bewind, onder dit bewind zijn in Sneek en 
Leeuwarden ook nog munten geslagen. Vervolgens krijgt Karel de V en weer later Philips de 
II het voor het zegen, ook onder hun bewind werden in Fryslân munten geslagen. In 1580 
zweren de Staten van Friesland Philips de II af als hun vorst en voegen ze zich bij de republiek 
der verenigde Nederlanden, vanaf dat moment wordt de Friese munt ingesteld deze heeft tot 
in 1756 bestaan. 

Friese vrijheid is een aparte woordspeling binnen het Nederlands. Met de Friese Vrijheid wordt 
bedoeld: het ontbreken van feodale instituten in het gebied dat oorspronkelijk werd bewoond 
door de Friezen, met name de huidige provincies Groningen en Friesland en de streek West-
Friesland in Nederland en Oost-Friesland in Duitsland. Positief gezegd: de Friezen werden niet 
bestuurd door een graaf of hertog, maar bestuurden zich zelf. Er kan worden vastgesteld dat 
het Friese gebied inclusief de Ommelanden van de tiende eeuw tot het begin van de zestiende 
eeuw een geheel eigen ontwikkeling doormaakte, waarbij de feodale structuur zoals die door 
Karel de Grote was ontworpen vrijwel geheel ontbrak. Er zijn in de oude Friese landen wel 
graven geweest, maar deze konden zich niet tot landsheer ontwikkelen omdat de tweede pijler 
van het feodalisme, de horigheid, er totaal onbekend was. Anders dan in grote delen van 
Europa was in Fryslân steeds een geldeconomie blijven bestaan. De Friese boeren beoefenden 
voornamelijk de veeteelt en combineerden dat al eeuwenlang met handel. Verplichtingen die 
in andere gewesten werden voldaan middels de verplichte leveringen in natura, een van de 
kenmerken van de horigheid, konden door de Friezen met geld worden afgekocht. Het 
ontbreken van een landheerlijk gezag betekende dat er geen centraal bestuur bestond. 
Feitelijk bestond Fryslân uit een grote hoeveelheid autonome boerenrepublieken. De diverse 
landjes, veelal aangeduid als landschap zoals het Ostfriesische Landschaft of terra werden 
bestuurd door de bewoners zelf. De tijd van de Friese vrijheid is ongetwijfeld de meest 
opvallende periode uit de Friese geschiedenis. De politieke structuur in Fryslân week toen 
namelijk af van het gangbare patroon. Omdat het verschil zo opvallend was, ontstond het idee 
dat de Friezen meer vrijheidslievend waren dan anderen. Zo prezen vele jaren later de 
beroemde Duitse dichters Goethe en Heine nog altijd de vrijheidszin van de Friezen. 

Helaas zijn er geen gegevens bekend over het hoe en wat omtrent het ontstaan van de Sneeker 
muntslag. Wat we wel weten is dat Sneek nog tijdens de Friese Vrijheid omstreeks 1470 is 
begonnen met het slaan van munten. Maar wie het muntmeesterschap uitvoerde is niet 
duidelijk, gebeurde dit uit naam van de stad en haar bestuur of zoals in Franeker uit naam 
van de lokale machthebber de Harinxma’s. De oudst bekende Sneker munt dateert uit 
ongeveer 1470, dit kunnen we afleiden aan dezelfde type munten die in Groningen werden 
geslagen, deze waren toen al gedateerd terwijl de 15e eeuwse munten meestal nog niet waren 
gedateerd, de oudst bekende munt uit Sneek die gedateerd is komt uit 1476. Als muntgebouw 
wees men in 1850 een gebouw aan achter de Broeren de huidige Kruizebroederstraat, dit 
gebouw stond toen waar nu de doorbraak is naar de Prins Hendrikkade deze werd toen naar 
de munt genoemd de Muntstraat. Hoe de Sneker munten werden genoemd weet niemand, 
schriftelijke bronnen uit Sneek over deze munten zijn er niet, we moeten het van de munten 
zelf hebben of van enkele bronnen uit andere plaatsen zoals Deventer. In een publicatie van 
schepenen en raad van Deventer uit 1476 wordt de prijs bepaald voor diverse munten. Die 
van Sneek en van Bolsward werden toen al verboden wegens het slechte zilver gehalte en 
werden ongangbaar verklaard. De Groninger munten werden Vliegers, Jagers, Stuivers en 
dubbele Stuivers genoemd. Omdat de Sneker munten naar voorbeeld van de Groninger lijken 
te zijn geslagen worden de Sneker munten ook Vliegers genoemd. Het gaat hier dan om een 
zilveren munt met een gewicht van 1,9 gram. Op de voorkant van de Sneker munten zien we 
het stedelijke wapenschild met de adelaar en de drie kronen.   
  
De voorkant vertoont het omschrift “MONETA NOVA SNEKENSIS”  (Nieuwe munt van de stad 
Sneek). Op de keerzijde zien we een versierd aan de uiteinden verbreed vierbenig kruis In het 
hart van het kruis de letter S dit is de eerste letter van de stadsnaam Sneek het omschrift is 
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een christelijke spreuk;  “IN HOC SIGNO VICES” (In dit teken zult gij overwinnen). Naar het 
verhaal van de eerste christen keizer Constantijn de Grote, toen hij tegen de heidense keizer 
Maxentius optrok en als teken van de overwinning een kruis aan de hemel staan zag staan.  De 
eerste van deze munt werd in 1846 in Nijmegen opgegraven en is door een schop enigszins 
beschadigd (afb.1), dit exemplaar is in het bezit van het Fries Museum welk de grootste 
collectie Friese munten en penningen heeft. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft een iets 
minder mooi exemplaar in hun bezit.    
  

 

 

 

  

Het Fries museum heeft van dit type ook een ¼ vlieger (Afb. 2)  in hun bezit.   
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Het 2e type vlieger  is vrijwel identiek, de tekening aan de voorkant is iets gewijzigde en de 
achterkant is de spreuk vervangen door het Romeinse jaartal MCCCCVXXIII (1478) en 
ANNO DOMINI (afb.3) Van dit type zijn ook munten met het jaartal 1476 en 1478 bekend. In 
de 70-er jaren is er in Amerika ook een ¼ vlieger van dit type opgedoken met als 
opschrift  MONETA NOVA SNEKE  de keerzijde DA PACEM DOM verder onleesbaar, ook 
deze munt bevind zich in het Fries Museum.  
 
Na het einde van de Friese Vrijheid in 1498, kwam er ook een einde aan de Sneker 
stadsmunten. Er werd nog eenmaal munt geslagen in Sneek echter niet op de naam van de 
stad Sneek zelf, maar op naam van graaf Albrecht van Saksen, dit gebeurde tussen 
augustus 1498 en 1500. na zijn dood in 1500 werd door zijn opvolger alleen nog munten in 
Leeuwarden geslagen. De hertog van Saksen liet evenals de Romeinse keizer zijn naam 
vereeuwigen door munt te laten slaan met zijn naam, titels, en wapenschild. Een toeval 
heeft ons de naam van deze muntmeester behouden, die was Mattheüs Nyekamer naar het 
schijnt een oost Fries. In de ordonnantie uit 1528 uitgegeven in Amsterdam bij Doen Pieter 
zoon wordt deze munt beschreven als Vriese Braspenning Albertus Dux Saxonie te Sneek 
gemunt. In 1502 lieten de hertogen van Saksen Georges en Hendrik de munten van Albrecht 
van Saksen buiten koers stellen. Ook de munten van Albrecht van Saksen zijn zeer 
zeldzaam, er is maar twintig maanden summier onder oorlogsgeweld gemunt in Sneek 
(Afb.5). Op de voorkant van de munt van Hertog van Saksen zien we het vierdelige Saksisch 
wapen met als omschrift: ALBERT(us)*DUX*SAXON(iae)*GUB(ernator)*FRISI(ae). (Albert 
hertog van Saksen gubernator van Friesland). Op de keerzijde het Rooms-Keizerlijke 
wapenschild op een eenvoudig gevoed vierbenig kruis omschrift: DEL:GRACIA.REGES 
REGNA(nt)  (Door mij regeren de koningen en stellen de vorsten gerechtigheid). 



365 

 

 

  

  
Verder heeft het Fries Museum nog een Jager (dubbele stuiver) van Sneek (afb. 4), uit 1492. 
Met op de voorzijde in de buitenste ring de tekst MONETA NOVA SNEKENSIS. en de 
binnenring ANNO*D(o)NI*M(i)*CCCC*XCII. Op de keerzijde buitenste ring DA(te)* 
PACE(m)*D(omi)N(e)I(n)*DIEB(us)N(ost)RIS* (Geef vrede Heer in onze dagen)en in de 
binnenste ring lezen we QS(uia)* NO(n) E(ST)* A(lius) Q(ui) PVG(na)T P(ro)*O(bis)  (Omdat er 
geen andere (dan de heer) is die voor ons strijd). 
   

 

In oude stadsarchieven in Leeuwarden is in de vorige eeuw door de Leeuwarder historicus 
Eekhof nog een hout afsnede van een halve vlieger van Sneek gevonden, alleen de echte munt 
is nog nooit gevonden. De munten van Sneek maar ook de andere steden zijn slechts kort 
geslagen en waarschijnlijk in emissie (uitgifte) van zeer geringe omvang. Hierdoor komt het 
ook dat deze munten zeer zelden worden gevonden, en dan ook nog bijna allemaal buiten 
Fryslân. 
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De tijd toen Angelsaksen als Willibrord en Bonifatius omstreeks de jaren 700-750 probeerden 
het christendom bij hun Friese buren te verkondigen. In Engeland schijnt de naam sceat
vervangen te zijn door sceat. Uit deze tijd van Redbad, Willibrord en Bonifatius dateren talrijke 
Angelsaksische zilveren muntjes, de zogenaamde sceattas. Deze vorm is het meervoud van 
het oud Engelse sceat ‘shat, munt’. In Engeland zijn er een goede 300 gevonden, maar in ons 
land bijna vijf keer zo veel: ongeveer 700 bij Domburg in Zeeland en een 740 tot 750 in de 
tegenwoordige provincie Friesland, vooral in Franeker en Hallum. Zij wijzen op een druk 
handelsverkeer van Engelse en Friese kooplieden. Soms dragen ze een runeninscriptie, soms 
de vermelding van Lundonia, Londen; zo bij voorbeeld een van de sceattas die in Hallum, ten 
noorden van Leeuwarden, zijn gevonden. In Engeland schijnt de naam sceat vervangen te zijn 
door penny ‘penning’ als benaming voor de kleinste munteenheid. De vraag is bij mij 
opgekomen of de naam van de sceat in de Friese vorm en voorzien van een verkleiningssuffix 
misschien is bewaard in de merkwaardige vorm Skeisen, het oud Friese woord voor duit. Dit 
was eerst een zilveren, later een koperen munt die in de laatste jaren van de 18de eeuw nog 
werd geslagen. In 1816 is hij door de cent en de halve cent vervangen.  
 
Voordat we de vindplaatsen van de oude Friese skeisens nagaan, moeten we iets zeggen over 
vorm en betekenis van het woord ‘schat’. Men neemt aan dat de oorspronkelijke betekenis 
waarschijnlijk ‘vee’ is, evenals bij het Latijnse pecunia ‘geld’. Wanneer we denken aan de 
woorden pecu en pecus ‘vee, kleinvee’, zien we niet alleen overeenkomst in de betekenis van 
pecu(s) en vee, maar ook in de vorm. Ons vee gaat terug op een vorm als het Oudsaksische 
fehu en dit vertoont zijn oorsprong uit een voor Germaanse vorm als *peku door de 
verschuiving van de p tot f en van de k tot h. Vergelijk voor de betekenis ook het Engelse fee
‘honorarium’. Schat heeft in de meeste oud Germaanse talen de betekenis ‘geld, vermogen’, 
zoals in het gotische skatts, Oudnoors skattr, Oudsaksisch. skat(t), oudhoogd. scaz en 
oudeng. sceat(t). In het oud Friese sket, skat zien we naast de betekenis ‘geld, schat’ ook vaak 
de oude betekenis ‘(rund)vee’. Zo wordt in het jonge schoutenrecht gesproken over fyf 
Inhemede scettan, in VAN KLAARBERGEN's vertaling: ‘fünf einheimische Tiere’ en over en fiouwer 
fotad schet ‘een viervoetig stuk vee’. 

 
In het Oudsaksisch en Oudengels komt deze laatste betekenis alleen bij uitzondering voor. 
Ik wijs op de oudsaks. ‘Genesis’ uit de 9de eeuw, waarin Adam na de zondeval aan Eva 
verwijten doet, onder andere: unk nis hier scattas uuiht te meti gimarcot, ‘er is hier voor ons 
geen vee bestemd tot voedsel’. Met weglating van enkele woorden geeft de oud Engelse 
bewerking van de Oudsaksische tekst: ne sceattas wiht to mete gemearcod, ‘geen vee tot 
voedsel bestemd’. 
 
Maar de ‘Heliand’ heeft deze betekenis niet. Hier vinden we onder andere de thritig scatto, de 
‘dertig zilveren munten’ waarvoor Judas Christus verried. In Engeland komt deze betekenis 
al voor in de wetten van koning Ethelbert van Kent omstreeks 600. De echte Kentse vorm 
met een e treffen we aan in een oorkonde van ongeveer 961, geschreven in Canterbury 
namens de weduwe van koning Edward the Elder van Wessex: mid nanes mannes scette ‘met 
niemands geld’. 
 
In het Oudfries vindt men a en e, bij voorbeeld in de sage van koning Karel en koning Redbad 
(van Denemarken) die voorkomt in drie vrij jonge teksten uit Westerlauwers Friesland, 
waarvan de weggeraakte codex Unia de oudste versie vertegenwoordigt, het ‘Jus municipale 
Frisonum’ een versie van een eveneens verloren gegaan handschrift uit omstreeks 1464 en 
tenslotte de zogenaamde ‘Oude Druk’ van ongeveer 1485: de jongste versie. 
 

U: Tha kapaden se mit skette and mit skillinge Deldamanes.  
J: Dae kaepede' hia mey scette ende mey schillinghe deldemanes.  
D: Dae caepeden hya mit schat mit schillinge deldema nes.  
‘Toen kochten ze met schat(?) en met schelling Deldamanes’.  
 

Wat de juiste vertaling van het oude stafrijmende paar sket en skilling hier is, wil ik in het 
midden laten. Misschien is de uitdrukking gelijk te stellen aan ons ‘geld en goed’. 

 

  

 
.
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We krijgen de indruk dat de vorm sket ‘schat, geld’ in Fryslân geleidelijk is verdrongen door 
de vorm skat die door de Nederlandse vorm werd gesteund. Iets dergelijks is gebeurd met 
het oud Friese iet ‘gat’ dat door gat is verdrongen, al is de uitspraak van de a in gat en skat 
in het Nieuw fries gewoonlijk tot o verdonkerd. De vorm sket met de betekenis ‘vee’ heeft het 
langer uitgehouden. In de 17de eeuw vinden we bij GYSBERT JAPICX naast schat ‘treasure’ 
nog schet-jeft'-tijd ‘feeding time (for animals)’, door FRANCISCUS JUNIUS verklaart als ‘de tijd 
als de boeren savonds de koeyen voeyeren’. 
 
Later is sket ‘vee’ geheel verdwenen, misschien mede onder invloed van het synoniem fé en 
van het homoniem sket ‘schutting’, een veel gebruikt woord van de koestal, ook in 
samenstellingen als hoarndiersket, handersket ‘houten scheiding tussen de koeien’ en 
skytsket, ook een afscheiding of afscherming. Zo is het te verklaren dat het zojuist vermelde 
relict sketjeft niet meer werd begrepen, zelfs niet door een kenner van het Fries als J.J. HOF, 
die in het eerste deel van de samenstelling sket ‘schutting’ zag. 
 
Voor de 19de eeuw beperk ik mij tot enkele voorbeelden. Het woord skeisen was toen aan het 
uitsterven en werd vervangen door duit, ook al stond dit woord ook niet zo sterk meer. Veel 
oudere Friezen en Friezinnen kennen nog het vertelsel van het vrouwtje dat een houten duit 
vond. Maar in de oudere versies komt het woord duit niet voor: WALING DIJKSTRA vertelde in
1896 in het tweede deel van zijn boek ‘Uit Friesland's volksleven’: ‘Der wie ris in âld âldwyfke, 
dy foun in houten skeissen’. 
 
Twa Scheissens is ien ortzen, 

Twa ortzens is ien botzen, 

Twa botzens is ien stoer, 

Dij dat neat wit, dij wint neat uwr. 
 
De vertaling in de oude Nederlandse benamingen luidt: 
  
Twee duiten is een oortje, 
 Twee oortjes is een botje, 
 Twee botjes is een stuiver, 
 Wie dat niet weet, die wint (= houdt) niet(s) over. 

 

6de-7de eeuw, Wieuwerd, h. fibula-voetplaat 8 cm  

De schat uit Westergo (Friesland) telt zevenendertig gouden sieraden, waarin soms muntjes 
zijn verwerkt. Met goud en kostbaarheden kon men in de vroege Middeleeuwen macht, trouw 
en vriendschappen onderhouden. Deze schat behoorde waarschijnlijk dan ook toe aan een 
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Friese leider. Opvallend is dat de sieraden uit verschillende plaatsen en tijden komen. Tot 
de schat behoorden onder andere een 'koninklijke' mantelspeld, hangertjes, munten, 
bracteaten (muntplaatjes) en ringen. Meerdere vondsten van kostbaarheden in de regio 
Westergo duiden op een Friese aristocratie, die afwisselend vocht en handelde met de rest 
van Nederland. Op de terp Wijnaldum bij Harlingen werden tot voor kort nog opgravingen 
verricht naar de welvarende nederzetting die daar is gevonden. 

Een heel bijzondere vondst werd in 1866 gedaan in Westergo (Fryslân) tijdens de afgraving 
van een terp ten noordoosten van Wieuwerd. In een potje werden 37 gouden sieraden 
aangetroffen, die rond 630 begraven moeten zijn. Sommige zijn vanaf het begin als sieraad 
bedoeld en zijn het product van een creatieve geest; andere zijn in de loop der tijd tot sieraad 
geworden, zoals munten die tot hangertjes verwerkt zijn. Deze munten werden blijkbaar niet 
meer als betaalmiddel benut, maar werden nu gebruikt om de rijkdom van de eigenaar te 
tonen. 

Deze schat heeft toebehoord aan een Friese leider. Goud en andere kostbaarheden waren in 
de Vroege Middeleeuwen immers direct gekoppeld aan macht. Door het uitdelen van 
geschenken kon een leider zich de trouw van onderdanen kopen, vriendschappen afsluiten 
en in stand houden, en vooral ook aanzien tonen. Het eigenaardige van de Goudschat van 
Wieuwerd is dat de voorwerpen van verschillende plaatsen komen en niet allemaal ongeveer 
even oud zijn. In de eerste plaats is er een voetplaat van een grote fibula gevonden, versierd 
met vlechtbandmotieven van gouddraad. De fibula is vergelijkbaar met die uit Friese 
'koningsgraven' van Hoogebeintum en Wijnaldum. Verder werden twee hangertjes met 
cloisonnéwerk en twee niervormige hangertjes met filigrein-versiering gevonden. Naast twee 
ringen kwamen verder drie bracteaten te voorschijn. Bracteaten zijn eenzijdig geslagen 
muntplaatjes. Op twee exemplaren is een menselijk gezicht afgebeeld en op de derde een 
slangenmotief. 

De 6e en 7e eeuwse tot hangertjes verwerkte munten, waarvan hier een voorbeeld, zijn 
afkomstig uit uiteenlopende plaatsen. Er bevinden zich munten bij die geslagenzijn in 
Constamtinopel, Ravenna, Viviers, Arles, Marseille, Sevilla en Maastricht. Het is mogelijk 
dat de andere sieraden, zoals de fibula’s uit omgesmolten munten zijn gemaakt. 

 
 

  

  
 

Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn Kerst Huisman en Jan Post bezig met een 
onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van hun geboortedorp Tijnje. Tijdens dit 
onderzoek vonden ze in het veen vele zogenaamde huisplaatsen. Een andere benaming voor 
zulke plekken is veenterpen, een fenomeen dat in alle veengebieden van Nederland voorkomt. 
Ze zijn van middeleeuwse oorsprong. Ook de vondsten die worden gedaan komen altijd 
overeen. We komen ook dezelfde typen aardewerk tegen: Pingsdorf kogelpotten en Paffrath 
aardewerk. Omdat een dergelijke veenterp nog niet eerder goed was opgegraven, werd onder 
leiding van het Fries Museum en in overleg met Huisman en Post, een archeologisch 
onderzoek ingesteld. Dit vond plaats met hulp van een aantal amateurarcheologen, allen lid 
van het Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy. Het onderzoek duurde van 13 tot 
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en met 18 oktober 1986 en werd later gepubliceerd in het kwartaaltijdschrift ‘It Beaken’ van 
de Fryske Akademy. 
 
De veenvorming op de dekzandrug van het Drents Plateau begon zo’n zes- tot zevenduizend 
jaar geleden. Door de stijging van het zeeniveau raakten de stroomdalen van tal van rivieren 
vol met een veenmoeras. Het gehele Drentse Plateau raakte begroeid met veen. Bewoning was 
niet meer mogelijk in deze veenstreken en de mens zou pas rond de tiende eeuw terugkeren. 
Wel was bewoning aan de randen van die veengebieden mogelijk en de Friezen hadden al tal 
van terpen in het kwelderlandschap opgeworpen. In de tiende eeuw trokken de bewoners van 
de terpen het veen in. Het gebied werd door graven van sloten ontwaterd en de grond uit de 
sloten werd gebruikt om de verhoogde huisplaatsen aan te leggen, de veenterpen. 
Waarschijnlijk ging men eerst het veen in om hout en brandstof te halen, nadien is men daar 
ook gaan wonen. Door de aanwas van de bewoners konden toen de eerste dorpen worden 
gesticht. Vanaf de tiende eeuw raakten ook de hoger gelegen veengebieden bewoond. Vaak 
ging men in de nabijheid van natuurlijke waterwegen, zoals beken en rivieren wonen. De 
verbinding van de waterwegen met de zee bleef bestaan. De ontwatering van de veengebieden 
leidde tot een verlaging van het grondwater, het gebied werd dus droger. Mogelijk werd al in 
de tiende eeuw begonnen met de aanleg van dijken. Het gevolg was dat ook het achterland 
droger werd. Hierdoor werden de omstandigheden voor bewoning van de veengebieden 
verbeterd. Later zou in de zestiende eeuw een begin worden gemaakt met turfwinning. Het 
meeste hoogveen werd afgegraven en wat er overbleef was weer de dekzandrug van zo’n zes- 
tot zevenduizend jaar geleden. De turfwinning ging door tot in de twintigste eeuw. 
Tegenwoordig wordt er nog steeds veen gewonnen in De Deelen, de streek tussen Âldeboarn 
en Gersloot. 
 
Waarom een onderzoek van een veenterp? Voor 1986 werd nimmer zo’n onderzoek verricht 
in Fryslân en was het veengebied De Deelen in archeologisch oogpunt een witte vlek. Wel 
werden allemaal lossen vondsten gedaan, maar naar de middeleeuwse bewoning werd 
nauwelijks onderzoek gedaan. Dat zou onder meer veranderen door kerkopgravingen van de 
oud provinciaal archeoloog Gerrit Elzinga in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Hij deed 
onderzoek naar de verdwenen kerken van Kloesewier bij De Veenhoop, Drachten en 
Hurdegaryp. Ook werd de kloosterkerk van het klooster Smalle Ee opnieuw onderzocht. In 
diezelfde periode werd onderzoek gedaan door het IPP in Amsterdam gedaan naar de 
middeleeuwse bewoning in Noord-Holland (Waterland en Assendelft). Meerdere veenterpen 
werden ook elders in de omgeving gevonden, onder meer bij De Vleerbosch onder De 
Veenhoop. Zoals gezegd werd de onderzochte veenterp in overleg met de ontdekkers, 
uitgekozen voor een onderzoek. Amateurarcheologen van het net opgerichte Argeologysk 
Wurkferbân verrichtten assistentie. De herfstvakantie van 1986 was een mooi moment om 
het onderzoek te doen. Om het terrein te bereiken moest elke dag meteen roeiboot de 
grenssloot worden overgestoken. De ongestoorde veenterp lag zo’n veertig centimeter boven 
het maaiveld en was als zodanig duidelijk herkenbaar. In de directe omgeving lagen nog drie 
herkenbare huisplaatsen. Eerst werden de plaggen van het terrein verwijderd, een aantal 
profieldammen bleef staan om er later profieltekeningen van te kunnen maken. Al snel werd 
een regelmatige rechthoekige grondverkleuring van zeven bij zeventien meter voor een deel 
blootgelegd met asresten van een haardstede en aardewerkscherven van tenminste veertig 
kogelpotten en Pingsdorf tuitkannen. De ophoging bestond uit een mengsel van leemachtige 
klei. Ook werd een waterput aangetroffen. Deze was tot meer dan twee meter diep tot op het 
zand uitgegraven. Later is de put met klei opgevuld. Verder zijn er aanwijzingen gevonden 
van zodenwallen, mogelijk restanten van een middeleeuws (plaggen)huis of boerderij. Elk 
spoor van een dragende constructie ontbrak, maar uit vergelijking met het onderzoek te 
Assendelft mogen we wel aannemen dat op de veenterp een huis en/of boerderij heeft gestaan 
met de daarbij behorende waterput. Volgens Bos behoren gevonden waterputten in 
veenterpen altijd bij boerderijen. Aan de hand van het aardewerk kon de plaats gedateerd 
worden in de tiende tot twaalfde eeuw, mogelijk vond er in de dertiende eeuw nog bewoning 
plaats. Hout wordt meestal goed bewaard in een zuur veenmilieu, maar dat is niet 
aangetroffen. Bot vergaat in het veen en werd ook niet aangetroffen. Er zijn geen paalgaten 
gevonden waarop mogelijk een dragende constructie heeft gestaan. Wel kan worden 
aangenomen dat men op deze veenterpen de eerste aanzet heeft gedaan om langer te kunnen 
blijven wonen in deze moerassige omgeving. Wellicht vond dit eerst in de zomer plaats en pas 
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later ook in de winter. Dat is niet geheel duidelijk geworden uit het onderzoek. Wel is bekend 
dat men in de tiende en elfde eeuw is begonnen met de grote systematische ontginning van 
het veen. Die ontginningen werden in het beginstadium kerkelijk aangestuurd, de verkaveling 
vond strooksgewijs plaats en de perceelgrenzen stonden loodrecht op de ontginningsas, 
meestal was dat een natuurlijke waterloop. De percelen lagen in lange stroken achter de 
huizen. Tenslotte kan met enige zekerheid worden geconcludeerd dat de vroege veenterpen 
verblijfplaatsen waren van mensen die aan hooiwinning en graanverbouw deden en ook turf 
groeven, en wellicht in de zomers hun vee daar lieten grazen. Naar verloop van tijd bleef men 
er langer wonen en sommige veenterpen groeiden uit tot de vroegste dorpen die in het veen 
waren gelegen. 

Aardewerk is een verzamelnaam voor bij temperaturen tot ongeveer 1100 graden Celsius uit 
klei gebakken keramiek, zoals vaatwerk, potten, schalen, drinkbekers, kruiken en tegels. 
Aardewerk is zachter en minder duurzaam dan steengoed en porselein, maar het is veel 
gemakkelijker en goedkoper te maken. Vanwege de poreusheid van aardewerk dient het 
vrijwel altijd geglazuurd te worden. Keramiek wordt pas steengoed genoemd als het op een 
temperatuur van meer dan 1200 graden Celsius is gebakken. Goede klei voor deze producten 
is kaolien (China-clay), een fijne witbakkende kleisoort. Onder aardewerk in eenvoudige vorm 
worden voorwerpen verstaan, die gemaakt zijn van leem of klei, veelal gehaald langs rivieren. 
Deze worden na droging gebakken en daardoor hard. Door de hoge temperatuur bij het 
bakken zijn de kleideeltjes aan elkaar geklit of gesinterd. Het materiaal zal dan meestal niet 
meer door water worden verweekt en uiteenvallen, maar bijvoorbeeld het zwarte aardewerk 
uit de omgeving van Mohács is zonder nabehandeling niet watervast. Bij gebruik van mindere 
soort klei kan men niet met hoge temperaturen bakken en blijft het werkstuk poreus. Deze 
moet dan met een glazuurlaag worden bedekt om waterdicht te worden. Voor glazuur, een 
glassoort, gebruikt men lood- of tinglazuur. Deze smelt bij niet te hoge temperatuur en vloeit 
over het oppervlak van het product. Deze glazuur kan transparant of dekkend van kleur zijn. 
Tevens worden glazuren gebruikt om het aardewerk van diverse kleuren te kunnen voorzien. 

  

amfoor, Pingdorf aardewerk    tuitpot, Pingdorf aardewerk 

Door middel van opgravingen heeft de archeologie al vele decennia lang een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de kennis van de vroege Nederlandse bewoningsgeschiedenis. Naast het 
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regionaal overzicht van De Langen kennen we ook de resultaten van lokaal gericht onderzoek, 
voornamelijk gebaseerd op opgravingen. Het bijzondere is evenwel dat het ontstane 
ontginningslandschap in de dertiende eeuw door een aantal stormvloeden grotendeels is 
opgeruimd. Een aantal amateurarcheologen heeft onderzoek verricht in de Riperkrite in 1980, 
een ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Oldeboorn in het Lage Midden van Fryslân. Hun 
onderzoeksthema was de reconstructie van de bewoningsgeschiedenis van een veengebied, 
waarin bij veldverkenningen en na bestudering van luchtfoto’s tientallen verlaten 
woonplaatsen uit de middeleeuwen waren aangetroffen. De Riperkrite moet in de twaalfde en 
dertiende eeuw een intensieve bewoning hebben gekend. Het bleek ook mogelijk de bewoning 
te faseren. Ze begon wellicht met een seizoenbewoning op het veen, maar allengs ontstonden 
ook permanente nederzettingen. Evenwel niet voor lange tijd, want in verband met 
toenemende waterlast moesten ook hier nederzettingen worden verplaatst. Rond 1300 wordt 
het gebied zelfs grotendeels verlaten. Een andere wetenschappelijke discipline die zich in deze 
fase met de middeleeuwse veenkolonisatie heeft beziggehouden is de regionale geschiedenis. 
De initiatieven kwamen van de kant van de Fryske Akademy. Onderzoekers van de Akademy 
waren vanaf de late jaren ’80 bezig met een nieuw project, gericht op de studie van de 
complexe structuur en dynamiek van het kerkelijk en adellijk grondbezit in het middeleeuwse 
Fryslân. De onderzoekers wilden zicht krijgen op de bezits- en machtsverhoudingen in de 
Middeleeuwen. Deze zouden duidelijk kunnen maken welke rol de kerk en de adellijke elites 
bij de organisatie van de veenkolonisatie hebben gespeeld. Inmiddels was wel duidelijk 
geworden dat de kolonisatiebeweging niet het initiatief van vrije boerengemeenschappen kan 
zijn geweest. Omdat een landsheerlijk gezag en feodale structuren hier ontbraken, kan 
evenmin sprake van een centraal geleid proces zijn geweest. Wat dan resteert is de vraag naar 
mogelijke initiatieven van de kerk en adelijke elites. Bij het initiëren van de ontginningen in 
het veengebied ten zuidwesten van Akkrum  heeft de kerk van Akkrum, die in de tiende of 
elfde eeuw door de bisschop van Utrecht op de hoge kleiige zuidoever van de Boorne gesticht 
is, waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld. Het aan de kerk verbonden recht van opstrek 
in de wildernisis later, in de twaalfde of dertiende eeuw, overgegaan naar adellijke elites, die 
op hun beurt hebben zorggedragen voor de stichting van kleinere dorpskerken in het gebied, 
met name Terhorne, Terkaple en Akmarijp. In het betreffende gebied kan ook weer het 
verschijnsel van de verschuiving van nederzettingsassen worden waargenomen. Het recht van 
opstrek is een recht dat aan landeigenaren werd gegeven om het verlengde van het ontgonnen 
perceel eveneens te ontginnen. Dit recht bij ontginningen kwam voor bij diverse 
landschapstypen waarvoor was besloten om bijvoorbeeld wateren, woeste gronden of 
kwelders te ontginnen. De religieuze instellingen in het terpengebied (de abdij van Werden, 
het bisdom Munster en de oudste tiende eeuwse kerken) zijn nauw betrokken geweest bij de 
organisatie van de veenontginningen. De band tussen de moederparochies op de klei en de 
jongere parochies in het Woldengebied wijst in dezelfde richting. Wellicht ging het hierbij niet 
alleen om een uitbreiding van macht en bezit, maar speelde ook de christelijke missiedrang 
en de behoefte om geografisch bij de ruimte van de windernis te kerstenen een rol bemoeienis 
met de ontginningen. 

De herkomst van de kolonisten ligt in de dichtbevolkte kustgebieden. Zij nemen de 
aangrenzende wildernissen in bezit door langs de veentroompjes nederzettingen te bouwen, 
het veen te ontwateren en voor akkerbouw en veehouderij gereed te maken. Stroompjes die 
overtollig water afvoerden van het dikke veenpakket dat ooit Holland bedekte. Bij het 
ontginnen van het veen in de Middeleeuwen bleven deze veenstroompjes vaak in tact. 

Deze ontginningswijze leidt vrijwel overal tot dezelfde effecten: oxidatie van het veen en daling 
van het maaiveld ten gevolge van de ontwatering en vervolgens de noodzaak de nederzettingen 
te verplaatsen. Pasin de dertiende eeuw stabiliseert het nederzettingslandschap zich en komt 
een proces van dorpsvorming op gang. Door de inbreng van de archeologie en de regionale 
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geschiedenis is ook de studie van de Friese veenkolonisatie verbreed, zonder dat dit overigens 
geleid heeft tot echt multidisciplinair onderzoek. Het is bij enkele aanzetten gebleven. Sinds 
kort mag gesproken worden van hete ontstaan van een nieuwe fase in de studie van de 
veenkolonisatie. Aanleiding daartie is is breed opgezette onderzoek naar de 
landschapsgeschiedenis van het miedengebied tussen Buitenpost, Zwaagwesteinde en 
Surhuizum in noordoost Friesland, dat in 2005 en 2006 is uitgevoerd in het kader van het 
maken van een inrichtingsplan voor het betreffende gebied. Van die geschiedenis maakt ook 
de middeleeuwse veenkolonisatie deel uit. Dehistorisch-ecologische landschapsgeschiedenis 
legt de nadruk op de complexe dynamiek van het cultuurlandschap. De menss speelt daarin 
weliswaar een grote rol, maar het gaat toch meestal niet in de eerste plaats om een 
geschiedenis van mensen. Dat betekent dat deze benadering niet volledig recht doet aan de 
complexiteit van het historisch proces van de Friese veenkolonisatie. De politieke, sociale en 
culturele aspecten komen onvoldoende uit de verf, terwijl die toch sterk medebepalend zijn 
geweestvoor deopstart, de organisatie en het verloop van de kolonisatiebewegingen. 

 

Overheersend is een reeks noordoost-zuidwest georiënteerde pleitocene zandruggen, 
gescheiden door de riviersystemen van de Boorne, de Tjonger en de Linde. Een vlechtende 
rivier (soms wordt ook de verouderde term verwilderde rivier gebruikt) (Engels: braided river) 
is een type rivier dat zich ontwikkelt in de bovenloop van het afwateringsgebied van een rivier. 
De rivier vormt zich door middel van kanaaltjes die in elkaar overgaan en elkaar kruisen, als 
de strengen van een vlecht. Een vlechtende rivier — door geologen wordt liever het woord 

"riviersysteem" gebruikt, om de ontwikkelingen door de geologische tijd nader te duiden — is 

een ondiep systeem, met een hoge stroomsnelheid. Ten westen daarvan ligt een deel van het 

laagveengebied van het Lage Midden en de kleiige oeverzone van de Beneden-Boorne. Deze 
landschapstypen spelen een hoofdrol in de middeleeuwse veenkolonisatiebeweging. Het 
gebied werd oorspronkelijk aan de noord- en oostgrens begrensd door de grote 
hoogveenkussen van de Drachtster, de Nienoordse en de Smilder venen. Een dergelijk 
hoogveenkussen lag ook op de waterscheiding van de middenlopen van de Boorne en de 
Tjonger (tusen Heerenveen en het huidige Wijnjewoude). Dit gebied kan worden gezien als 
ideaal voor het uitvoeren van verschillende vormen van onderzoek 

De huidige Stellingwerven ten zuiden van de Tjonger behoorden tot het foreestgebied, dat de 
Duitse koning Otto 1 in 944 toevertrouwde aan de bisschop van Utrecht. Foreest is een oud 
rechtsbegrip ter aanduiding van een gebied dat bossen, wilde gronden, boerenerven en 
landerijen kan omvatten, waarin de jacht alleen de keizer, koning, bisschop of graaf toekomt. 
De bisschop verkreeg er het ius forestense, dat hem het recht op het gebruik van de wildernis 
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gaf. Dat leidde ertoe dat al in een vroeg stadium de ontginningsactiviteiten in de 
Stellingswerven vanuit het aangrenzende Drenthe en Overijssel, dat tot het directe 
machtsgebied van de bisschop behoorde, werden georganiseerd. De Stellingwerven hoorden 
tot 1328 bij Drenthe. Voor een goed begrip van de kolonisatiegeschiedenis van zuidoost 
Friesland zijn deze verschillende politieke contexten van wezenlijk belang. De laatste fase van 
het kolonisatieproces begint misschien l in het midden van de twaalfde eeuw. De exploitatie 
van de rivierdalen veroorzaakte grote ecologische problemen, met name in de vorm van 
toenemende wateroverlast. In het Lage Midden werden tal van nederzettingen verlaten. Te 
oordelen aan de bouw van nieuwe tufstenen kerken op de zandruggen, die dn nog grotendeels 
met veen bedekt zijn, vindt vanaf deze tijd een opschuiving van de nederzettingen uit de 
rivierdalen naar hoger gelegen locaties plaats. Op het hoogste deel van de zandruggen 
ontstaan dan de dorpen, zoals we die heden ten dage nog steeds kennen. De laatste fase van 
de veenkolonisatie wordt gekenmerkt door een proces van dorpsvorming, dat al in de 
dertiende eeuw tempo lijkt te krijgen.  

Slotplaats, Bakkeveen 

Dit proces van dorpsvorming is even complex als het vroege kolonisatieproces. Voor de latere 
fase zijn een aantal historische bronnen beschikbaar en wordt het historisch beeld scherper, 
maar er blijven grote marges van onzekerheid bestaan. De door de onderzoekers van de 
Fryske Akademy ontwikkelde methode om de structuur van het middeleeuws grondbezit, 
eigendomsverhoudingen en machtsrelaties te reconstrueren, lijkt voor deze fase van de 
veenkolonisatie van groot belang. Een bijdrage van de archeologie zou bij voorkeur uitgravend 
onderzoek moeten bestaan. We weten immers maar weinig over de bouwgeschiedenis van de 
bakstenen dorpskerken en bijna niets over begraafplaatsen, over variaties in 
nederzettingsvormen en huisplattegronden op de Friese zandgronden. Mogelijkheden voor 
opgravingen zijn er nog steeds. Op de zandgronden is een aantal locaties aan te wijzen waar 
middeleeuwse huisplattegronden te verwachten zijn, bijvoorbeeld in Oud-Duurswoude. En 
dan is er nog altijd het zeventiende eeuwse landhuis de Slotplaats in Bakkeveen. Het dorp 
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werd het eerst genoemd als de plaats waar in 1231 de Friezen en Drenten een veldslag 
uitgevochten. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het dorp door de Spanjaarden verwoest. 
Het huidige Bakkeveen is ontstaan tijdens de veenontginning in 1660. In het Slotplaatsbos 
ligt de Sterrenschans, een zeshoekig verdedigingswerk. 

De schans ligt langs de eeuwenoude Beakendyk; in vroegere tijden een van de weinige hoger 
gelegen doorgangen op de moerassige route van de Friese steden naar Drenthe. Tijdens 
werden vaak schansen gegraven door de belegeraars, om de troepen te kunnen beschermen 
tegen vuur uit de stad en tegen aanvallen van buitenaf. De schansen waren destijds in de 
regel stervormig met meestal vier punten (bastions) en werden vaak omringd door een gracht 
en andere vormen van verdediging, zoals palissades. Schansen waren in principe 
onafhankelijk, maar konden ook onderdeel zijn van een linie. Permanent bezette schansen 
kregen een eigen naam en werden vaak 'fort' genoemd. Schansen werden ook gebruikt door 
de bevolking in gebieden die bedreigd werden door plunderende troepen. Het betrof dan 
eveneens een verdedigbaar omgracht terrein in een doorgaans ontoegankelijk gebied, waar 
de plaatselijke bevolking haar toevlucht kon zoeken in tijden van gevaar. De schans bij 
Bakkeveen maakte deel uit van de Friese waterlinie die is aangelegd 1672. 

 

Sterrenschans, Bakkeveen 

Het Mandeveld heeft een rijke historie en heeft niet voor niets een archeologische route. Er 
zijn vondsten gedaan uit de Hamburgcultuur, van 13.000 tot 10.500 voor Christus. Rond 
deze tijd werd het klimaat warmer in deze streken en ontstonden er bosjes en struikgewas 
waar kuddes wilde paarden en rendieren konden leven. Rendierjagers sloegen hun tenten op 
bij plassen en rivieren en met speren en pijlen, gemaakt van hout en steen sloegen zij hun 
slag. Alles van de rendieren werd gebruikt, de huid, het vet, het vlees, de beenderen. 
Uit de late steentijd zo’n 3.500 tot 4.00 jaar geleden stammen de grafheuvels. In die tijd ging 
men over van het jagen en verzamelen naar akkerbouw en het weiden van kudden. Doden 
werden begraven in hunebedden en later in grafheuvels. In deze grafheuvels op het 
Mandeveld werden naast overblijfselen van mensen ook bijvoorbeeld vuurstenen bijltjes uit 
die periode gevonden. De pingo-ruïne, de Harmsdobbe genaamd, stamt zelfs uit de laatste 
ijstijd die duurde van ongeveer 100.000 -10.000 jaar geleden. Pingo’s (heuvels) ontstonden 
doordat het ijs niet overal door de permanent bevroren ondergrond kon wegzakken. Het ijs 



375 

 

duwde de bovenliggende grond omhoog en zo ontstonden er ijskernheuvels. De Harmsdobbe 
bevat water maar sommige pingo’s staan ook droog. 

De rabobank wilde nieuwbouw op een locatie in het centrum van Sneek, ten zuiden van de 
Martinikerk, tussen het Martiniplein en de Oude Koemarkt. In de zomer van 1997 was een 
booronderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat de bewuste locatie archeologisch waardevolle 
informatie bevat. In de boorkernen werden ondermeer resten leer aangetroffen, waaruit toen 
werd geconcludeerd dat de archeologische resten goed bewaard waren gebleven. De gemeente 
Sneek stelde daarom dat er een opgraving moest komen om inzicht te krijgen in de 
bewoningsgeschiedenis van dit deel van Sneek. In het programma van eisen,dat door RAAP 
(Archeologisch Adviesbureau) voor de opgraving, was de locatie en de grootte van twee 
werkputten vastgesteld. De te ontgraven diepte was gerelateerd aan de bodemverstoring door 
de geplande nieuwbouw. Dit betekende dat niet tot op de natuurlijke ondergrond werd 
onderzocht. De eerste werkput was oostwest georienteerd, tussen de Oude Koemarkt aan de 
oostzijde en het Martiniplein aan de westzijde. De noordzijde werd gevormd door een 
voormalige steeg, de Scheidsteeg. Deze werkput werd in twaalf lagen opgegraven, waarbij om 
de 30 cm een nieuw vlak werd aangelegd. De tweede werkput had een noordzuid orientatie 
en was zo dicht mogelijk tegen de noordrand van het te bebouwen terrein aangelegd. De 
afmetingen van deze sleuf bedroegen 22 bij 10 meter. Deze sleuf kon slechts in vier lagen 
worden opgegraven waarbij om de 60 cm een nieuw vlak werd aangelegd. 

De Waterpoort is een poort over de Hoogendsterpijp in Sneek. De poort bestaat uit twee 
achtkantige torens, met daartussen een brug over de vaarroute tussen de De Kolk en de 
Stadsgracht aan het stadscentrum, en boven de brug een poortwachterswoning. Sneek had 
nog vier andere waterpoorten en twee landpoorten, die alle zijn gesloopt. De Waterpoort bleef 
over en is tegenwoordig het symbool van Sneek. Dit symbool is onder meer terug te vinden in 
het grootzeil van het Sneeker skûtsje Sneker Pan, en in de zeilen en kleding van de Sneeker 
zeilmakerij Gaastra. Een waterpoort is een poort in een vestingmuur die een rivier of gegraven 
water toegang biedt tot de stad, of in het geval van een havenstad een toegangspoort tot de 
haven. De waterpoort is waarschijnlijk rond 1492 gebouwd, tegelijkertijd met de stadswal 
rond de stad. De poort diende om de toegang over water naar de stad af te sluiten. De 
waterpoort werd gebouwd op de Hoogendsterpijp (een pijp is een smalle waterdoorgang). In 
1613 werd de poort verbouwd tot sierpoort omdat deze geen militaire functie meer had. Vanaf 
dat moment heeft de poort min of meer haar huidige uiterlijk. De architect is overigens 
onbekend. In 1757 volgde nogmaals een verbouwing. In 1785 kreeg de poort een 
wachterswoning. Vanaf 1825 werd de stad 's nachts niet meer afgesloten waardoor de poort 
definitief haar functie verloor. In de 19e eeuw werden alle andere poorten rond Sneek 
afgebroken. Ook voor de waterpoort zag het er slecht uit aangezien stoomboten er niet 
onderdoor pasten. Toch is de poort onder druk van de bevolking blijven staan. 
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De Waterpoort in Sneek, gravure door Adrianus Jacobus Terwen naar een tekening van 
Ludwig Rohbock (ca. 1860-1900). 

 

De oudst opgegraven resten stammen uit de 12e eeuw. In die tijd bestond de hoofdas uit de 
huidige Oude Koemarkt en bevond de kerk zich op de kernterp, westelijk van deze doorgaande 
weg. Ten zuiden van de Martinikerk bestond de bewoning uit boerenerven. Een uit plaggen 
geconstrueerde wal en naastgelegen diepe sloot vormdede scheiding tussen het religieuze 
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kwartier met kerk en begraafplaats, en de boerenerven. Later, hooguit 50 tot 70 jaar later, 
was er sprake van verdichting van bebouwing. De wallen werden uitgelegd, waardoor een 
groter gebied werd omsloten. Er ontstond aan de zuidzijde van de Martinikerk een 
ambachtskwartier, waar leer werd gelooid en bewerkt. In de uiterste noordwesthoek van dit 
ambachtskwartier stonden tenminste twee boerderijen en mogelijke schuren, aan 
weerszijden van een erf met waterputten. Er stond ook een boerderij die met de voorkant naar 
de Oude Koemarkt gericht was en die een groot, onbebouwd achtererf had. Op dit achtererf 
bevon zich een waterput en verschillende kuilen en mestkuilen. Maar het meest opvallende 
was een groot kuilencomplex gevuld met m est, eikenschors en talloze snippers leer. Over de 
veertiende en vijftiende eeuw is vanwege gebrek aan grondsporen en vondsten op de 
onderzoekslocatie, niet zoveel bekend. Vanaf de zestiende eeuw is aan de archeologische 
resten duidelijk af te leiden dat er sprake is van een volledig ontwikkelde stad, waarin de 
bewoners niet langer zelfvoorzienend zijn, maar leven van hun eigen specialisaties. Uit de 
materiële cultuur blijkt dat de bewoners in dit deel van Sneek niet bijster welgesteld waren, 
maar zeker niet armoedig. En ze hebben een schat aan informatie achtergelaten. De 
ontdekking van het middeleeuwse ‘runkuilencomplex’ stelde de opgravers voor een uitdaging. 
De leerdeskundige bij de Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, 
de heer Goubitz, adviseerde om alles veilig te stellen. Want leer uit een dertiende eeuwse 
context was wel eerder gevonden in Nederland, maar nog nooit van deze aard en omvang. Dit 
hield in dat de complete inhoud van de  ‘runkuil‘ zou moeten worden verzameld en koel en 
donker moest worden bewaard, totdat deze kon worden egzeefd en de leerresten konden 
worden geconserveerd. Blijmoedig begonnen de opgravers aan de klus van het bergen van de 
vondst, maar niemand wist nog dat dit uiteindelijk zou resulteren in ruim 730 vuilniszakken. 
Dagelijks werden vrachten afgevoerd naar Groningen om daar te worden gezeefd. In 
tussentijd pikten kauwtjes uit de omgeving enthousiast leersnippers van de opgraving om als 
nestmateriaal te gebruiken. Zelden zullen jonge vogels in zulk een archeologisch 
verantwoorde omgeving zijn opgegroeid. Het zeven van het materiaal bleef liggen in het depot 
van ARC omdat er onvoldoende financiele middelen waren voor de uitwerking van de 
opgraving. In 2007 stelde de gemeente Sneek, samen met de provincie, geld beschikbaar om 
de opgraving alsnog uit te werken. Volgens de telling bedraagt de totale hoeveelheid leerafval 
19.01 stuks leer met een totaalgewicht van bijna 3.5 kilo. Aan de hand van het aardewerk 
dat in de leerkuil was aangetroffen, kon worden afgeleid dat de leerbewerkingsactiviteiten in 
Sneek in de eerste helft van de dertiende eeuw hebben plaatsgevonden. Het jongste aardewerk 
uit de leerkuil kon worden geplaatst omstreeks 1250. Het onderzoek naar de leerresten en de 
context hiervan leverde verschillende resultaten op. De huiden, voornamelijk van runderen, 
kwamen van dieren die in de buurt waren geslacht (en gehouden) en die ter plaatse werden 
gelooid. Deze activiteit bracht ongetwijfeld stankoverlast met zich mee en werd daarom op 
een ginstige locatie gevestigd. Direct ten noorden van de Martinikerk woonde immers de meer 
welgestelde burgerij, die fysiek afgescheiden was van dit riekende ambachtskwartier door niet 
alleen het domein van de kerk maar ook door een gracht en wal rondom het 
ambachtskwartier. Ook voor de leerbewerkers zelf was deze plek waarschijnlijk gunstig. De 
gracht, waar nu de straat het Zuidend ligt, liep waarschijnlijk door tot aan de 
leerbewerkingslocatie, zodat vers water voorhanden was. De grondsporen toonden aan dat de 
huiden werden gelooid in ingegraven kuilen en niet in kuipen, zoals dit in latere tijden 
gebeurde.  Omdat de leerbewerker ook boer was, betekende   dat mest als (aanvullende) 
looistof ruim voorhanden was. 
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Boven: een middeleeuws leerbewerkerskwartier in Sneek. Een archeologische opgraving aan 
het Martiniplein te Sneek 

Veruit het meeste leer bestaat uit bewerkingsafval. Bijna 98% van het leer is afkomstig van 
runderhuiden, de overige 2% is van schapenvellen.  Schapenleer is heel soepel en geschikt 
om kledingstukken van te maken. Rundleer werd gebruikt voor schoenen. Om zicht te krijgen 
op het leerbewerkingsproces zijn de leerresten onderverdeeld in verschillende categoriën. In 
de eerste plaats is onderscheid gemaakt tussen primair en secundair afval. Primair afval 
bestaat uit de resten die niet geschikt zijn voor verwerking, in dit geval vooral de resten van 
de randen van de huiden, van de kop en de onderpoten. Het secundaire afval is ontstaan bij 
het uitsnijden van het leer om verwerkt te worden tot schoenen. Dit zijn vooral de hoeken en 
reepjes. Deze reepjes en driehoekige snippers ontstonden door de verschillende objecten 
mogelijk uit de huiden te snijden. Uit de manier waarop bepaalde delen waren uitgesneden, 
konden schoenzolen of delen van de bovenschoen worden herkend. Op verschillende resten 
waren patroonlijnen zichtbaar, die waren ingekrast met een scherp voorwerp. Met behulp van 
deze patroonlijnen kon de leerbewerker goed zien wat de vorm en grootte van het uit te snijden 
stuk leer moest zijn. Op sommige randen van afsnijdsels waren tandafdrukken aanwezig. 
Kennelijk werd de mond als ‘extra hand’ gebruikt bij het snijden van het leer. Behalve snij-
afval werden ook resten van schoenen aangetroffen. Deze schoenresten bestonden uit 
geperforeerde reepjes, al dan niet met stiksel, fragmenten van bovenschoenen, schachtdelen 
en stukken zool. Veel van deze schoenresten waren versleten of waren losgesneden. 
Waarschijnlijk werden de nog bruikbare delen van oude schoenen hergebruikt voor het 
maken van nieuw schoeisel of voor het oplappen van gedragen schoenen. De onbruikbare 
restanten werden, net als het snij-afval, weggegooid. Er zijn helaas geen complete of 
reconstrueerbare schoenen aangetroffen in de 13e eeuwse leerkuil. Wel zijn er een paar 
herkenbare delen van gebruiksvoorwerpen gevonden. Dit betreft ondermeer een bijna 
compleet riempje met sierbeslag van een tas of kledingstuk, een fragment van een messchede 
en een leren balletje dat werd gebruikt bij het bikkelspel. Overigens is er ook een benen 
bikkeltje met puntcirkelversiering tevoorschijn gekomen uit de runkuil. 

De mensen uit Sneek die in de twaalfde eeuw op het huidige Martiniplein hun boerenbedrijf 
uitoefenden, gingen zich aan het eind van de 12e en begin van de 13e eeuw specialiseren in 
diverse ambachten. Gaandeweg ontstond hier een pre-stedelijk ambachtskwartier. Op de 
onderzoekslocatie werd leer gelooid en verwerkt, vooral tot schoenen. Het is mogelijk dat de 
gegoede burgerij, die ten noorden van de Martinikerk woonde, hier zijn schoenen kocht en 
liet repareren. Diezelfde burgerij was er waarschijnlijk debet aan dat, toen het centrum van 
Sneek zich uitbreidde, de leerbewerkers – vanwege stankoverlast – gedwongen waren om te 
verhuizen naar het zuidelijk deel van de huidige Waterpoortsgracht. Op de stadsplattegrond 
van Blaeu uit 1649 staat een steeg tegen de stadswal, ten noorden van de waterpoort, 
aangeduidt als ‘Schoenmakers Perck’. 

Er is een kans dat er zich onder water verdronken cultuurlandschappen bevinden. Maar het 
onderzoek ernaar beperkt zich tot de Zeeuwse slikken en de drooggelegde IJsselmeerpolders. 
Daar zijn inderdaad tal van middeleeuwse en oudere bewoningssporen gevonden. Het artikel 
van Jan Venema over het onderzoek onder water naar het Sint Odulfusklooster bij Stavoren 
geeft aanleiding ook het natte deel van het IJsselmeer en het Wad aan een nadere 
beschouwing te onderwerpen. Het oude Stavoren heeft een stuk westelijker gelegen dan het 
huidige. Men is met beperkte mogelijkheden en beperkte krachten bezig de resten van het 
Sint Odulfusklooster op te sporen. Volgens onderzoeksarcheoloog Jos Heemstra bevinden 
zich ter hoogte van de Munniksplaat een ondiepte in het IJsselmeer, tien kilometer 
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noordwestelijk van Stavoren, stenen die aan een gebouw doen denken. Omstreeks het begin 
van de jaartelling gegraven Drususgracht heeft hier gelegen. 

Het IJsselmeergebied voor de kust van Stavoren heeft er in vroeger tijden heel anders 
uitgezien. In de ijstijd was dit gebied precies het einde van de ijsafzettingen. Grote keien 
werden vanuit Scandinavie door het ijs meegevoerd. De bodem vertoont dan ook nog 
duidelijke sporen van deze ruige tijd. Later toen het warmer werd en Stavoren op die plaats 
ontstond, was het IJsselmeergebied een uitgestrekt veengebied. In dit veengebied werd, op 
een kwartier “gaans” van het huidige Stavoren, het klooster St. Odulfus gebouwd. De 
geschiedenis van dit klooster gaat terug tot 837 toen de bisschop van Utrecht, Frederik VII, 
de kanunnik Odulfus naar Stavoren stuurde om orde op zaken te stellen bij  de congregatie 
van geestelijken, welke al sinds 777 in Stavoren gehuisvest was. Het St. Odulfusklooster is 
zodoende één van de oudste kloosters van Nederland.Rond het klooster en het bijbehorende 
kerkhof zijn verschillende veldslagen uitgevochten. Het klooster is uiteindelijk in 1390 door 
de Hollanders in de brand gestoken. Het IJsselmeer was toen al tot aan de torens van het 
klooster opgerukt. Het St. Odulfusklooster en het kerhof zijn bij de Friese vissers altijd 
bekend gebleven als  “De Stienen” en “ItTsjerkhôf”. De Ligging van het kerkhof is dan ook 
bekend. Vragen die overblijven zijn: 

-Hoe liep het pad vanuit het stadje Stavoren naar het kerkhof en het klooster? 
-Lag het klooster direct bij het kerkhof of lag het op enige afstand van elkaar? 
-Hoe heeft het klooster er uitgezien? 
-Hoe groot is het gebied It Tsjerkhôf? 

 Deze vragen ziet de gemeente Nyefurd graag beantwoord en de duikvereniging Miramar heeft 
de vraag echt leven ingeblazen door op hun speurtocht naar het klooster een aantal 
sarcofagen van de bodem omhoog te halen. 
Om een kompleet overzicht te kunnen krijgen van wat er zich op de bodem bevindt, is aan de 
stichting SNAP het verzoek gedaan om een side scan sonar onderzoek te verrichten. 

De side scan vis is via een constructie aan de boeg van het schip gemonteerd met de dGPS-
antenne exact boven de vis. Zo is de positie van de vis binnen een meter nauwkeurig bekend. 
Ter controle is de vis boven een bekend punt gemanoeuvreerd en is de positie gedurende 
enkele minuten gelogd.  Vervolgens is een dekkend onderzoek gedaan met het bereik van de 
sonar op 50m. Daar waar objecten gedetecteerd is later een onderzoek met een extra hoge 
resolutie door het bereik van de vis terug te draaien naar 25m. 

Van het kerkhof is een mozaiek gemaakt. Hierbij zijn meerdere side scan records gefografisch 
gemaakt zodat van ieder puntje op de records de positie bekend is. Vervolgens is de data 
samengevoegd. 

Sint-Odulfusklooster te Stavoren, benedictijns monnikenklooster 1132-1495; ontstaan uit 
een kapittel (van augustijner koorheren) ca. 830, na verval omgezet in een abdij der 
benedictijnen; het klooster bezat de kerken van Zuidergo als eigenkerken, de abt trad er op 
als aartsdiaken. Uithoven onder andere te Rijs (met een beroemd Mariabeeld), Hemelum, 
Harich, Oudega, verwoest omstreeks 1400, herbouw vanaf 1415, maar een deel van de 
monniken week uit naar Rijs en Hemelum; in 1495 definitief verplaatst naar Hemelum. 
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Dit klooster Droeg zijnen naam naar den H. Odulpus, die gezegd wordt te Oirschot, in de 
Meijerij van 's Hertogenbosch, geboren en daarna Kanonnik der kerk van St. Salvator te 
Utrecht te zijn geworden. Ingevolge de overlevering had deze, te Stavoren en dar in den 
omtrek, in de negende eeuw, het eerst het Evangelie onder de Friezen gepredikt, en in 838, 
aan de  westzijde van Stavoren, op den oever der zee, dit klooster, voor twaalf Reguliere 
Kononniken gesticht. Dewijl die van hunne eerste regelen afgeweken, vond Andreas van 
Cuyk, den vijf en twintigsten Bisschop van utrecht, goed, hen daaruit te zetten, en sommige 
Monniken der benedictijner-orde, uit de abdij van Oostbroek, bij Utrecht, derwaarts in de 
plaats te zenden. Dit klooster was daar blijven staan tot in het begin der veertiende eeuw, 
maar werd, in 1300, door de Enkhuizers in brand gestoken, hoewel die brand nog in tijds 
gebluscht en de geelden schade hersteld werd. 

Ten jare 1345, toen Willem IV, Graaf van Holland hieromtrent eene landing deed en door de 
Friezen verslagen werd, was het nog in wezen. Dewijl echter de kust, aan de westzijde van 
Stavoren, jaarlijks aanmerkelijk afnam, deed zekere Abt Algerus, voorziende, dat het eerlang 
door de zee zou verslonden worden, het eenige jaren daarna afbreken en aan de zuidzijde der 
stad verplaatsen. In 1450 zag men evenwel nog de kapel van het eerste klooster, dewijl het 
kerkhof zeer hoof was; ja, in het jaar 1608 werden er, ten tijde van eenen harden winter, nog 
steen en overblijfselen der kerk uit de grond gehaald. 

Eenige weinige jaren na den brand, in het jaar 1420, te Stavoren omtrent vijf honderd huizen 
verteerde, werd dit klooster, wegens het afnemen der zeekust, naar Hemelum verplaatst, 
blijvende de Abten zich steeds noemen: Abt van St. Odulfus-klooster in Hemelum. Christ. 
Schotanus, die in 1664 schreef, vermeld evenwel, dat veertig jaren voor zijnen tijd nog 
menschen leefden, die in dit klooster de mis gehoord , en in de kerk, op het altaar, een Lieve 
Vrouwebeeld hadden gezien, staande met een Friesche hoofdoek op het hoofd, die de Friesche 
Liefvrouw genoemd was. 

Odulfusklooster is verdwenen in de zee 
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18-8-2009 - 11:57 
Het Odulfusklooster, een van de oudste kloosters van Nederland, is 
verdwenen in zee. ,,Vermoedelijk is het er niet meer. Wij kunnen het in 
ieder geval niet meer vinden'', zegt voorzitter van de Landelijke Werkgroep 
Archeologie Onder Water (LWAOW) Jan Venema dinsdag. 
 
Het is de conclusie na tien jaar onderzoek van de LWAOW, zo bevestigt 
Venema een bericht in het Nederlands Dagblad. 
 
Nadat er in 1999 een deel van een sarcofaag werd gevonden in het 
IJsselmeer bij Stavoren, ging de werkgroep aan de slag. Tien jaar lang 
doken vrijwilligers van de LWAOW een paar weekenden per jaar naar de 
overblijfselen van het klooster.  
 
Volgens Venema werd dat in de achtste eeuw gesticht en ging het in de 
veertiende eeuw door zware stormen in de Zuiderzee verloren. 
 
De duikers van de werkgroep vonden wel iets op de plek waar de 
zandstenen sarcofaag werd gevonden, maar 'niets van het klooster'. 
Sonarapparatuur van de LWAOW stuitte op de plek van de grafkist op een 
rechthoekige constructie.  
 
,,We hoopten op een stukje fundament van het klooster. Maar nee. 
Misschien is het een zijmuurtje van een bassin voor een zoutafgraving of 
een klei-afgraving bijvoorbeeld, we weten het niet precies. Maar het 
klooster is er niet meer. Of het ligt diep onder het zand waar we het niet 
kunnen zien.'' 

  

   

Gedurende enkel weken heeft achter Crycebroedershof een bescheiden onderzoek met de 
spade laats gevonden teneinde, zo mogelijk, een tipje van de sluier op te lichten welke dit 
oeroude stukje van Sneek’s bodem ligt. Een bescheiden onderzoek, in vergelijking met de 
opgraving welke al sinds juli 1968 op het Oldenhoofster Kerkhof te Leeuwarden worden 
verricht. Beide staan onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek te Amersfoort en omdat deze dienst nu toch in Fryslân bezig was kon een 
onderzoek, ook te Sneek, er mooi even ‘tussen door’. De opgravingen te Sneek hebben het 
karakter van een steekproef, ook al omdat de ruimte achter Crycebroedershof maar zeer 
beperkt is. De Rijksdienst stelt zich echter voor naar Sneek terug te keren, om dan op grote 
schaal het onderzoek voort te zetten en af toe ronden. Hoofdobject zal dan de Grote- of  St. 
Maartenskerk zijn, voorover de terreingesteldheid rondom dit bouwwerk zulks toelaat. Het 
graafwerk te Sneek is verricht door enige G.S.W. mensen, beschikbaar gesteld door de 
gemeente Sneek. Ook in ander opzicht is door de gemeente Sneek alle mogelijke bijstand 
verleend, waarvoor een woord van erkentelijkheid op zijn plaats is. Omdat de twee gegraven 
pitten niet aan de openbare weg lagen maar op beide binnenplaatsen achter het 
Crycebroedershof, kon het graafwerk in alle rust geschieden en had men slechts commentaar 
van de uiterst belangstellende inwoners van Crycebroedershof, voor wie de opgraving een 
welkome afwisseling in de doorgaans uiterste rustige dagindeling vormden. Het toezicht 
beruste bij de gemeente opzichter de heer Krekt, terwijl het gevondene is opgemeten door de 
heer A. van Pernis technisch ambtenaar bij de R.O.B. te Amersfoort, die tevens de dagelijkse 
leiding heeft over het onderzoek op de Oldehoofster Kerkhof te Leeuwarden. Waarom nu juist 
het achterterrein van Crycebroedershof uitgekozen voor een oudheidkundig bodemonderzoek? 
In de eerste plaats omdat wij ons hier in het hart van Oud-Sneek bevinden en vele mysteriën 
rond dit punt zweven. In de tweede plaats omdat de gelegenheid vorr een proefonderzoek hier 
gunstig was en het graafwerk niemand overlast van betekenis bezorgde. De steekproeven 
mogen intussen alleszins geslaagd heten. De naam Kruizerbroederstraat en Kleine Kerkstraat 
herinnerde er ons tot op de dag van vandaag aan dat deze straten lang geleden eens ’n klooster 
omsloten, dat der Kruisheren. Na de hervorming in 1584 werd dit klooster op bevel der Staten 
van Fryslân opgeheven, waarna de gebouwen en de bezittingen aan de stad Sneek werden 
overgedragen, met de bepaling dat deze ten goede zouden komen aan de weeskinderen, wier 
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ouders het Sneker burgerrecht hadden bezetten. Aldus kwam het Old Burger Weeshuis tot 
stand, dat in de gebouwen van het ontruimde klooster werd onder gebracht, In 1845 werd 
eerst de kloosterkapel gesloopt, in 1855 de kloostergebouwen, om plaats te maken voor het 
grote, wat somber gebouw dat thans de Kruizebroederstraat beheerst en in de wandeling nog 
vaak het “Armenhuis”wordt genoemd. Deze bestemming kreeg het echter eerst na het jaar 
1918, toen de weeskinderen het grote gebouw verlieten en verhuisden naar het nieuwe 
weeshuis, dat in 1938 tot Fries Scheepvaart Museum werd ingericht, in 1946 tot Middelbare 
Landbouwschool, en thans als politiebureau dienst doet. Het kan verkeren. 
 
Op de oudste kadasterkaart van Sneek kan men de plattegrond van het voormalige 
Crycebroedershof met de kapel nog duidelijk herkennen. De Kruisheren waren in het jaar 
1462 in Sneek gekomen en vervulde daar al ras een belangrijke plaats in de samenleving. 
Hun gedwongen vertrek uit onze stad was dan ook een groot verlies, het waren zeer 
ontwikkelde en geleerde mannen, aan wie de aanzienlijkste inwoners van Sneek graag de 
opvoeding van hun zoons toevertrouwden. Stamde nu het Kruizherenklooster met de 
bijbehorende kapel uit het jaar 1462? Dit is zeer de vraag. Zij namen hun intrek namelijk in 
een tevoren reeds bestaand gebouwencomplex, dat de naam “Olde Hospitael”droeg. Met 
andere woorden al voor het jaar 1462 stond er een soort gasthuis, een geestelijk gesticht met 
voorzieningen tot opnemen van zieken, dat de Kruisheren blijkbaar hadden aangekocht of ten 
geschenke hadden gekregen. Wij vernemen dit in een verklaring uit het jaar 1507, waarin de 
Kruisheren te Sneek en de pastoor van de St. Maartenskerk, opdat er gen geschillen zouden 
rijzen over de bevoegdheden van deze geestelijken met betrekking tot de zielszorg binnen 
Sneek. In overeenstemming met dit bericht is een mededeling in de kroniek van Worp Tjaarda 
uit het klooster Thabor bij Tirns. Deze verteld ons namelijk dat in de Crucebroeders kercke 
een Mariabeeld stond, aldaar in het  jaar `1393 geplaatst door Rienck Bockema de Sneker 
hoofdeling en door hem buitgemaakt bij de verovering van het slot Gaerde in Lithauwen. 
Rienck had namelijk deelgenomen aan een der barbaarse oorlogen de Duitse Orde in de 
Baltische landen. In 1393 stond de kapel er dus al, terwijl de Kruisheren eerst in 1462 naar 
Sneek kwamen. Worp zegt er dan ook bij dat het nu die Crucebroeders kercke is maar 
voorheen de St. Anthniskercke. Dit  klopt met de naam “Olde Hospitael”. Alter vinden wij 
namelijk een Sint Anthonie Gasthuis aan de Oude Koemarkt, zodat het gasthuis in 1462 zal 
zijn overgebracht naar een nieuwe en groter gebouw. Thans vindt men op deze plek een school. 
Over de gedaante van het Kruisherenklooster met de kapel worden wij enigszins ingelicht door 
enkele tekeningen. Het geheel was nogal bescheiden van opzet, niettemin is het jammer dat 
alles in 1845 en 1855 onder de slopershamer viel. Wat de kapel betreft, deze stond tussen de 
oude telefoongebouw en de oude gevangenis, waar men nog altijd een gat in de straatwand 
ziet, aan de oostelijke zijde van de Kleine Kerkstraat die er naar is genoemd. De kerk sprong 
echter een heel eind naar voren zodat de westelijke helft thans door de straat wordt 
ingenomen. De oostelijke helft bevond zich achter de muur met poort, welke nu de straatwand 
afsluit tussen de grote gebouwen aan wederzijds. Toen in het jaar 1950 een rioleringssleuf 
door de kleine kerkstraat werd gedolven stiet men op talrijke doodskisten. Deze lugubere 
vondsten wezen er nog eens op dat de voormalige kapel een belangrijk deel van de Kleine 
Kerkstraat in beslag had genomen zodat de wijde winkelhaakvormige bocht voorheen veel 
smaller was dan thans het geval is, sinds de afbraak van de kapel in 1845. Op een tekening 
van de Kleine Kerkstraat uit het jaar 1790 bewaard in het Fries Museum, kan men dit 
trouwens nog duidelijk zien. De doodskisten bevonden zich echter ook buiten de muren van 
de voormalige kerk, zelfs tot dicht aan de Marktstraat. Vandaar  dat de Kleine Kerkstraat in 
de 17e eeuw nog Hofstraat heette, genoemd naar het kerkhof, waarover heen de straat 
naderhand werd aangelegd, als een verbinding tussen de Kruizebroederstraat en de 
Marktstraat. Oudtijds bestond deze verbinding er dus niet evenmin als de Grote Kerkstraat, 
die ook pas naderhand werd aangelegd tussen Oud Kerkhof en de Marktstraat na het afbreken 
van een huis aan de Marktstraat. kerkhof voor het jaar 1462 al bestond valt bovendien af te 
leiden uit de vondst van een zandstenen doodskist of sarcofaag, bij het uitgraven van een 
regenwaterbak op een der pleintjes achter Crycebroedershof. Deze sarcofagen dateren uit de 
12e en 13e eeuw en waren in 1462 al niet meer in zwang. Helaas is ons de juiste plaats van 
deze regenbak niet bekend zodat wij niet hebben kunnen nagaan of deze sarcofaag de enigste 
was. Intussen konden wij  wel funderingen terugvinden van het oostelijk uiteinde van de in 
1845 gesloopte, in 1393 reeds bestaande kapel. Deze bestond uit zwaar metselwerk van gele 
kloostermoppen, rustende op houten gordingen, welke nog weer waren onderheid. Uiterst 
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solide werk! De muren van de kapel moeten zeer zwaar zijn geweest, maar vetoonde dank zij 
de zorgvuldige spaarboog constructie op onderheide klippen, geen spoor van verzakking. De 
houten onderbouw was niet overbodig omdat de ondergrond uiterst slap was en uit veen 
bestond, overdekt met een vette kleilaag. Het koor bezat een driezijdig gesloten afsluiting. 
Grafzerken, grafkamers, geraamtes etc. werden niet gevonden. Nu zullen de meeste Snekers 
wel eten dat er oudtijds een grachtje achter de huizen van de Peperstraat langs naar de Kleine 
Kerkstraat. Het verdere verloop is duidelijk omdat de Gedempte Neltjeshaven dit verder 
aangeeft tot aan de Badhuisgracht. De benaming Gedempte is minder juist omdat het grachtje 
in werkelijkheid is overkluisd met een stenen verwulft. Zeer oude Snekers weten zelfs nog dat 
men met schuitjes van de Badhuisgracht naar de Wip kon varen, omdat dit water tot voor 
circa 80 jaar nog niet in de volle lengte was overkluisd en men slechts verwulft had onder de 
Kleine Kerkstraat en de oude gevangenis, en verder op onder de Perperstraat en  het 
Schaapmarktplein. Met deze schuitjes bracht men dan boter en kaas van de Franekervaart 
binnendoor naar de Wip, waar men de lading weer loste voor de botermarkt onder de waag. 
Een dergelijk grachtje had men trouwens ook achter de huizen op Leeuwenburg dat in 
verbinding stond met het Grootzand Welnu, het verwulft van de voormalige Neltjeshaven is 
blootgelegd bij de opgravingen op de tweede binnenplaats achter Cruycebroederdhof. 
Bovendien kwam daarbij te voorscheen een stenen walmuur uit de tijd dat het verwulft daar 
nog niet lag. Tenslotte een houten beschoeiing uit de tijd van voor de stenen walmuur! Bij 
dieper graven circa 2 meter beneden het huidige oppervlak, stiet men op fundering van een 
raadselachtige muur van kloostermoppen welke haaks op de walmuur van de Neltjeshaven 
stond. Daar evenwijdig aan op vrijwel gelijke diepte een zware plank welke vermoedelijk een 
andere funderingen had men het terrein naderhand opgehoogd m,et allerhande puin en afval, 
waaronder talloze potscherven, fragmenten van plavuizen, tegels etcetra. Maar ook onder de 
beide mysterieuze funderingsresten stak nog allerhande puin zodat de vaste grond slechts 
amper kon worden aangeboord en de gravers steeds moesten worstelen tegen de aandrang 
van het grondwater, bijkans 4 meter diep! Tot dusverre vonden wij onder de potscherven en 
tegels niets, dat ouder was dan de 16e eeuw zodat deze aanplempen eerst na het jaar 1584 
schijnt te hebben plaatsgevonden. Had men over de oorspronkelijke situatie op dit punt meer 
zekerheid willen vergaren dan was het nodig geweest de put aanzienlijk te vergroten. Hiervan 
is echter afgezien omdat dan de halve binnenplaats moest worden uitgegraven, en men de 
vrijkomende grond geen raad had geweten. Maar wie weet doet zich nog eens een nieuwe 
mogelijkheid voor wanneer Cruycebroedershof wordt ontruimd en het gehele complex een 
andere bestemming gaat krijgen? Terloops herinneren wij er aan dat men bij de afbraak van 
het klooster in 1855 onder de vloer een aantal middeleeuwse, op paneel geschilderde 
altaarstukken vond, die door de Kruisheren daar wel verborgen zullen zijn, hetzij bij de 
Beeldenstorm in 1566 hetzij bij hun vertrek uit Sneek in 1584. Helaas zijn de schilderijen niet 
bewaard gebleven, noch heeft men het nodig gevonden daar een tekening van te maken, of 
ook maar een simpele beschrijving. Had men in 1855 reeds een Fries Scheepvaart Museum 
te Sneek gehad; het zou beter zijn afgelopen. 

Het Verdrag van Malta 
In 1992 ondertekende Nederland het ‘Verdrag van Malta’ van de Raad voor Europa. In het 
verdrag is de omgang met het Europees archeologisch erfgoed geregeld. Het Verdrag biedt 
voldoende aanknopingspunten om aardkundige waarden mee te nemen in projecten (met 
name in Nederland met recente Holocene aardkundige fenomenen). Het Europese verdrag 
inzake de bescherming van archeologisch erfgoed (Valletta 1992), ‘het verdrag van Malta’ 
bepaalt dat: 

1. de overheid verantwoordelijk is voor een wettelijk systeem ter bescherming van het 
archeologisch erfgoed; 

2. de overheid moet zorgen voor procedures die het behoud van archeologisch erfgoed 
verzekeren en de kwaliteit van archeologisch onderzoek waarborgen; 

3. archeologisch erfgoed zo veel mogelijk in-situ bewaard dient te worden; 
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4. in de ruimtelijke ordening in een vroeg stadium met archeologisch erfgoed rekening 
gehouden dient te worden; 

5. verstoorders van archeologisch erfgoed de kosten dienen te dragen van (voor-
)onderzoek;  

6. collectieve maatregelen getroffen dienen te worden om het publiek bewust te maken 
van de waarde van het archeologisch erfgoed. 

Het Verdrag van Malta is een verdrag dat in 1992 werd ondertekend door de lidstaten van de 
Raad van Europa. Het Verdrag van Malta, ook wel de Conventie van Malta of het Verdrag van 
Valletta genoemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te 
beschermen. Het gaat om archeologische resten als nederzettingen, grafvelden, en 
gebruiksvoorwerpen. Uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische erfgoed integrale 
bescherming nodig heeft en krijgt. Het Verdrag van Malta is eindelijk geintegreerd in de 
monumentenwet. In Fryslân is het effect van Malta sinds de aanstelling van de archeoloog 
Gilles de Langen dat er meer onderzoek wordt verricht dan ooit. Malta heeft dus goed uitgepakt 
voor de provinciale archeologie. Er vindt niet alleen frequenter onderzoek plaats maar er wordt 
ook sneller gerapporteerd. 

In Europa groeit het besef dat zorgvuldig omgaan met ons aardkundig erfgoed van groot 
belang is. Dit uit oogpunt van de eigen intrinsieke waarden, maar ook vanwege de betekenis 
ervan voor landbouw, toerisme, water, cultuurhistorie, biodiversiteit, educatie en als 
(economische) vestigingsfactor. Cultuurhistorische waarden vertonen duidelijke relaties met 
specifieke kenmerken van de ondergrond. Aardkunde is onderdeel van de Europese 
Thematische Strategie Bodem. Het beleid is gericht op een kwalitatieve bescherming van 
bodemkundige waarden voor tal van functies en er zijn afspraken gemaakt over het instellen 
van geologische reservaten. Dit is in overeenstemming met de in Nederland vastgelegde 
Beleidsbrief Bodem (2003). ‘Om de kwaliteit fan de romte’ Streekplan Fryslan 2007. 
Beleid voor aardkundige waarden is verwoord onder de beleidslijn voor landschap: er moet 
worden geïnvesteerd in het in stand houden en versterken van archeologische, 
cultuurhistorische en aardkundige waarden en elementen. Provinciaal MeerJarenprogramma 
Landelijk Gebied Fryslân 2007-2013. In Fryslân wordt het Streekplan Friesland gehanteerd 
als belangrijkste beleidskader voor het Provinciaal Meerjarenprogramma. Het erfgoedbeleid 
van de provincie Fryslân gaat over cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie. 
Archeologische en cultuurhistorische waarden moeten meegewogen worden bij de 
voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke ingrepen. Voor de beoordeling en toetsing van 
bestemmingsplannen geldt de cultuurhistorische kaart als richtlijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 

 

Kloosters 
 

Geen provincie binnen de Nederland is zo gevormd door de kloosters als Fryslân en in geen 
andere provincie is daar zo weinig van overgebleven. Niet alleen heeft de beeldenstorm in 
Fryslân gewoed, ook vielen in 1580 alle kloosters aan de Staten van Friesland en werden ze 
vervolgens afgebroken. De oudste kloosters (Foswerd, Stavoren, Dokkum) ontstonden in de 
9e eeuw als kapittels van (augustijner) koorheren en gingen later tot één van de overige 
kloosterorden over. De meeste kloosters waren van de orde van de benedictijnen, 
cisterciënzers, augustijner koorheren, premonstratenzers en franciscanen. De meeste 
kloosters werden in de 15e eeuw hervormd onder invloed van de observantiebeweging, die een 
terugkeer tot strenge regels en gebruiken bepleitte. 

Hieronder staat een lijst van de voormalige kloosters in de huidige provincie Friesland, de 
kloosters in de huidige provincie Groningen worden beschreven in het lemma Kloosters in 
Groningen. Vier Friese klooster lagen - net als de Groninger Ommelanden - in het bisdom 
Münster, namelijk Gerkesklooster, Buweklooster, Veenklooster en Galilea. 

Benedictijnen 

• Sint-Odulfusklooster te Stavoren, benedictijns monnikenklooster 1132-1495; 
ontstaan uit een kapittel (van augustijner koorheren) ca. 830, na verval omgezet in 
een abdij der benedictijnen; het klooster bezat de kerken van Zuidergo als 
eigenkerken, de abt trad er op als aartsdiaken. Uithoven onder andere te Rijs (met 
een beroemd Mariabeeld), Hemelum, Harich, Oudega, verwoest omstreeks 1400, 
herbouw vanaf 1415, maar een deel van de monniken week uit naar Rijs en 
Hemelum; in 1495 definitief verplaatst naar Hemelum. 

• Bethanië of Foswerd te Ferwerd, benedictijns nonnenklooster of dubbelklooster 
gewijd aan Johannes de Doper, vóór 1180-1580; 1551 hervormd en aangesloten bij 
de congregatie van Bursfeld. Het klooster had onder andere uithoven te Ballum 
(Ameland) en Ferwerd. Volgens een zestiende-eeuwse traditie, had het klooster 
oorspronkelijk op Ameland gestaan. Dit bericht berust echter op een fictie, bedoeld 
om de aanspraken van de familie Van Cammingha op een deel van de 
kloostergoederen te onderbouwen. 

• Franjum of Franjeburen bij Marssum, benedictijns nonnenklooster, vóór 1270 bij 
gebrek aan een abt geïncorporeerd bij het premonstratenzerklooster te Lidlum. De 
zusters vertrokken naar Baijum. 

• Sint-Nicolaasklooster te Hemelum, benedictijns nonnenklooster, onder bestuur van 
de abt van het St. Odulfusklooster te Stavoren, vóór 1245- ca. 1550. 

• Mariëndal te Hemelum, benedictijns monnikenklooster, ca. 1415-1480, gesticht door 
een deel van de kloosterlingen uit Stavoren, die een hervorming wilden doorvoeren. 
De abt volgde in 1495, waarbij het klooster zich aansloot bij de congregatie van 
Bursfeld. De conflicten rond deze hervorming duurde tot 1518 en staat beschreven 
in het Proeliarius (Strijdboek) van Paulus Rudolphi van Rixtel. 

• Smalle Ee, Smelna of Onser Lyewe Vrouwen Smelligeraconvent bij Boornbergum; 
benedictijns nonnenklooster, ca. 1400-1580, gesticht voor 1326 als dubbelklooster 
van augustijner koorheren en regularissen. De monniken vertrokken ca. 1400 naar 
het uithof Vlierbos. 

• Vlierbos of Vleerbos, benedictijns monnikenklooster te Smalle Ee bij Boornbergum, 
ca. 1400-1580, gesticht door monniken van Smalle Ee. 

Cisterciënzers of bernardijnen 
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Ook wel Grijzemonniken of Schieremonniken genoemd, waarvan de partijnaam Schieringers 
zou zijn afgeleid. In tegenstelling tot de andere kloosterorden hielden de cisterciënzers zich 
niet bezig met de zielzorg. In de parochies waar zij het collatierecht hadden, werden 
seculiere priesters benoemd. 

• Klaarkamp te Rinsumageest, cisterciënzer mannenklooster, gesticht vanuit Clairvaux 
en Riddagshausen (bij Braunschweig, 1165-1580. Uithoven onder andere te 
Veenwouden. Dochterkloosters onder andere Aduard. Het uithof te Timmel (Oost-
Friesland) vormde vermoedelijk de basis voor het Klooster Ihlow, dat onder toezicht 
van Aduard kwam te staan. 

• Oldeklooster, Bloemkamp of Floridus campus te Hartwerd bij Bolsward, cisterciënzer 
mannenklooster, gesticht vanuit Klaarkamp, 1191-1580; hervormd 1424, 1572 
verbrand door de Geuzen. Bezat enkele eigenkerken. Oldeklooster gold nog enige tijd 
als een zelfstandig kerkdorp. 

• Jeruzalem of Gerkesklooster bij Augustinusga, mannenklooster, sloot zich aan bij de 
cisterciënzers en stelde zich onder het gezag van de abt van Klaarkamp, ca. 1240-
1610; een deel van de monniken week in 1580 uit naar het refugium aan het 
Schoolholm te Groningen, dat tot 1610 in gebruik bleef. Het bezat omvangrijke 
landerijen in de polders ten zuiden van de Lauwerszee, daaronder een voorwerk te 
Lutjegast (Hilmahuizen), verder parochierechten te Burum, Visvliet en Lutjegast. 

• Nijeklooster of Aula Dei (Gods Hof) te Scharnegoutum, cisterciënzer vrouwenklooster, 
gesticht vanuit Bloemkamp, 1233-1580; hervormd 1436; verbrand door de geuzen in 
1572. 

• Galilea te Burum, cisterciënzer vrouwenklooster (dochter van Jeruzalem uit 
Gerkesklooster), waarsch. eind 13e eeuw - 1580; kort daarna gesloopt. 

• Genezareth of Nazareth te Gennaard (Garnewerth) bij Hallum, cisterciënzer 
vrouwenklooster, gesticht vanuit Klaarkamp, 1191-1580. 

• Sion of Onze Lieve Vrouwe ten Dale te Niawier, cisterciënzer vrouwenklooster, 
gesticht vanuit Klaarkamp, voor 1200-1580. 

• Steenkerk of Marienbos te Katrijp bij Terband, cisterciënzer vrouwenklooster, 
vermoedelijk gesticht vanuit Bloemkamp, onder incorporatie van de parochiekerk 
van Katrijp, 1301-1580, ca. 1375 overgegaan naar de Duitse Orde, 1401 verplaatst 
naar Nes (Dongeradeel), daarna naar Oudeschoot, keerde 1514 terug naar Katrijp en 
sloot zich tevens weer aan bij de cisterciënzers, sinds 1518 te Luinjeberd, waar de 
prior optrad als dorpspastoor. 

Kartuizers 

• Sint-Ursulaklooster, kartuizerklooster te It Heidenskip onder Workum, ca. 1520, 
verdwenen vóór 1535. 

Augustijner koorheren en regularissen 

De Friese proosdijen en priorijen van augustijner koorheren of reguliere kanunniken waren 
aanvankelijk aangesloten bij een congregatie onder leiding van de abdij Rolduc te 
Kloosterrade. 

• Ludingakerke te Midlum onder Harlingen, proosdij van augustijner koorheren, 
gewijd aan St. Martinus, 1157-1580; 1423 hervormd, 1429 toegetreden tot de 
congregatie van Windesheim, 1517 verbrand en 1530 overgebracht naar Achlum. 

• Barraconvent, Bergklooster of St.-Nicolaasconvent te Bergum, dubbelklooster van 
augustijner koorheren en regularissen, eind 12e eeuw-1580; 1431 toegetreden tot de 
congregatie van Windesheim, verwoest 1581; de regularissen stonden vermoedelijk 
na 1399 onder leiding van de dominicanen te Leeuwarden. 

• Achlum, priorij van regularissen vóór ca. 1260, daarna onderdeel van Ludingakerke, 
dat 1530 hierheen wordt overgebracht, 1572 verwoest door de geuzen. 
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• Haskerconvent of Maria's Rozendal bij Haskerdijken, klooster van augustijner 
koorheren, ca. 1235-1579, 1401 dubbelklooster, 1576 verwoest; gesticht op de 
plaats van de kluis van de heremiet Doda; 1464 toegetreden tot de congregatie van 
Windesheim. 

• Mariënberg te Anjum, proosdij van augustijner koorheren, 1256-1580, tot 1287 
tevens verbonden met een priorij van regularissen; 1429 toegetreden tot de 
congregatie van Windesheim, ca. 1520 volgden enkele kanunniken Luther. 

• Bethanië te Tzummarum, priorij van regularissen, 1474-1572; gesticht door de 
familie Roorda en bevolkt door zusters uit de priorij te Stavoren; verbrand 1572, de 
zusters weken uit naar het Heilige Geestklooster te Bolsward. 

• Sinaï te Siegerswoude onder Garijp, priorij van regularissen, 1482-1580, hierheen 
verplaatst door regularissen die waren gevlucht uit Hoorn. 

• Heilige Geestklooster te Bolsward, vermoedelijk priorij van regularissen bij de 
Snekerpoort, pas 1581 opgeheven. 

• Stavoren, priorij van regularissen te Stavoren, opgeheven 1552, de laatste zusters 
gingen naar Tzummarum. 

• Thabor, oorspronkelijk Abert te Tirns bij Sneek, priorij van augustijner koorheren, 
1406-1580; gesticht door Rienck Bockema, die er zelf intrad; behorend tot de 
Windesheimer congregatie. 

Kruisheren of kruisbroeders 

• Jerusalem te Sneek, mannenklooster, gesticht 1462 door de tertianen (derde orde 
van Sint Franciscus), in 1464 overgegaan naar de kruisbroeders, 1462-1576 (1580?); 
gevestigd op het terrein van het Oude Hospitaal, in 1580 omgezet in een weeshuis. 

• Maria's Zonnebloem of Solsequium Mariae te Franeker, kruisbroederklooster, 1464-
1580; in het gebouw was later de Hogeschool gevestigd. 

Augustijner heremieten 

• Sloten, tijdelijke vestiging, ca. 1475. 

Premonstratenzers of norbertijnen 

Ook Witheren genoemd. De kloosterlingen noemden zich gewoonlijk kanunniken en 
kanunnikessen; de benaming monniken en nonnen was de conversen of lekenbroeders en -
zusters gereserveerd. De mannenkloosters of proosdijen werden niet geleid door een abt, 
maar door een proost; de vrouwenkloosters of priorijen door een prior. In 1290 werden de 
inwoners van premonstratenzer kloosters in Friesland, Groningen en Ostfriesland geteld: 
het genoemde aantal kloosterlingen is aan de hoge kant; mogelijk werden van het klooster 
afhankelijke boerenfamilies meegerekend. 

• Mariëngaarde te Hallum, premonstratenzer mannenklooster, 1163-1570; gesticht 
vanuit Steinfeld in de Eifel; uithoven onder andere Mariënhof te Bakkeveen 
(turfgraverij) en op het eiland Marken, een kloosterschool op het eiland Griend en het 
patronaat over enkele kerken, waaronder de Sint Vitus van Oldehove te Leeuwarden. 
Tevens moederklooster van Schildwolde, Heiligerlee, Barthe, en Belbuck bij Treptow 
an der Rega in Pommeren (1208). In 1290 zouden Mariëngaarde en Bethlehem 
samen 400 inwoners hebben gehad. Het klooster werd in 1570 omgezet in een 
domkapittel voor het nieuw ingestelde bisdom Leeuwarden. 

• Bethlehem of Bartlehiem onder Oudkerk aan de Dokkumer Ee, priorij van 
premonstratenzer vrouwen, ca. 1163-1580; gesticht vanuit Mariëngaarde, waarmee 
het klooster verbonden bleef. Na verval herstel door abt Taka Aebinga van 
Mariëngaarde (1485-1506), waarbij de witte kleding door zwarte werd vervangen. 

• Sint-Bonifatiusklooster te Dokkum, ontstaan ca. 760 als een kapittel (van 
augustijner koorheren, vanuit Mariëngaarde omgezet tot proosdij van 
premonstratenzer mannen, ca. 1170-1580. In 1290 zou het klooster 400 inwoners 
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hebben geteld. Het klooster verkreeg waarschijnlijk vóór 1333 de kerk van Holwerd 
als eigenkerk. 

• Mariëndal te Lidlum bij Tzummarum, premonstratenzer mannenklooster, 1182-
1580; gesticht vanuit Mariëngaarde, de vrouwen gingen naar het klooster te Baijum; 
het monnikenklooster werd 1234 landinwaarts verplaatst, de oude locatie Veteris 
Vallis werd een uithof; in 1290 hadden Mariëndal en Baijum naar verluidt 600 
bewoners; het klooster had verschillende uithoven, onder andere te Berwerd, Boxum, 
Felsum, Hennaard, Koehool en Weidum, verder refugia te Franeker, Leeuwarden en 
Groningen. Aan het klooster waren 18 parochies verbonden, terwijl de abt 
aartsdiaken) was van het in 1336 gevormde decanaat Winsum (eerder een 
personaat). Dochterklooster onder andere Oldeklooster in de Marne. De abt verzette 
zich heftig tegen de voorgenomen incorporatie in het nieuw opgerichte bisdom 
Leeuwarden. Verwoest in 1572, de kloosterlingen weken uit naar het refugium te 
Leeuwarden en naar de omliggende parochies, in 1580 naar Groningen. 

• Vinea Domini of Wijngaard des Heren te Pingjum, priorij van premonstratenzer 
vrouwen 1186-1287, mannenklooster, 1287-1570; gesticht vanuit Lidlum in 1186, 
na de overstroming omgezet in mannenklooster, ca. 1495 (of 1509?) overgebracht 
naar Bolsward; de Proosdij 't Zandt wordt 1556 wegens wanbeheer onder Lidlum 
gesteld en ontruimd, de goederen in 1570 vervallen aan het bisdom Leeuwarden, 
1579 aan het gewest. 

• Sint-Michaelsberg of Monnikebajum te Baijum, priorij van premonstratenzer 
vrouwen, 1186-1580, verbonden met Lidlum. 

• Buweklooster, Sepulchro Sanctae Mariae of Maria's graf te Drogeham, priorij van 
premonstratenzer vrouwen, 1242-??; gesticht vanuit Bethlehem, zou in 1290 170 
bewoners hebben gehad. 

• Veenklooster, Montis Olivetti of Olijfberg onder Oudwoude, priorij van 
premonstratenzer vrouwen, vóór 1287–1579; gesticht vanuit Dokkum. Het klooster 
zou in 1290 20 inwoners hebben gehad. 

• Westerwird tussen Beers en Jorwerd, mogelijk nonnenklooster, genoemd 1287, toen 
30 nonnen verdronken, later een uithof. 

• Weerd, Waard of Mariënbos te Metslawier, priorij van premonstratenzer vrouwen, 
vóór 1326-1580; in 1569 verbrand door de watergeuzen. 

• Onze Lieve Vrouwe ter Berge of Sionsberg onder Dantumawoude, priorij van 
premonstratenzer vrouwen, vóór 1332-1580; gesticht vanuit Dokkum. 

Dominicanen, predikheren of jacobijnen 

Ook Bonte Papen genoemd. 

• Sint-Dominicusklooster te Leeuwarden, dominicanenklooster, 1245-1580; ook in 
gebruik als pesthuis; 1476 hervormd, uitgaande van Rotterdam (1444) De kerk werd 
in 1578 door de hervormden geconfisqueerd, hier vergaderde geregeld de landdag tot 
1594. 

• Sint-Catharinaklooster, Nieuwe of Witte Nonnenklooster te Leeuwarden, 
dominicanessenklooster in de Bonte Papesteeg, ca. 1509-1580; gesticht als klooster 
van tertiarissen (derde orde) en gewijd aan de H. Catharina van Siena, maar 1523 
overgegaan tot de tweede (strengere) orde. De zusters bleven na 1580 in een deel van 
de gebouwen wonen. De kapel stond bekend als Clarissenkerk. Kort na 1628 
kwamen de gebouwen opnieuw als missiestatie tot de bouw van een nieuwe kerk in 
1637; de oude kerk werd in 1657 ingericht tot Waalse kerk. 

• Bergum, regularissen onder leiding van de dominicanen te Leeuwarden, 1399-??; 
vermoedelijk voortzetting van de bestaande gemeenschap van regularissen. 

• Workum, missiestatie 1630-1646. 

Franciscanen of minderbroeders 
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Enkele vrouwenkloosters die vermoedelijk eerst tot de tweede (contemplatieve) orde van Sint 
Franciscus behoorden, gingen later over tot de derde orde (tertiarissen of Grauwe Begijnen). 

• Bolsward, ca. 1280-1572; behorend tot de gaudenten; 1474 hervormd; de gebouwen 
1575 verkocht aan het Haskerconvent, ca. 1580 gesloopt, de kerk bleef behouden 

• Galileaklooster, te Leeuwarden, franciscaner monniken, 1457-1580; behorend tot de 
observanten; aanvankelijk buiten de stad (Oud Galileën of Oude Galleijen), in 1498 
afgebroken en binnen de stad herbouwd. 

Karmelieten of Onze-Lieve-Vrouwenbroeders 

• Woudsend, monnikenklooster van de karmelieten, gewijd aan Maria en Michael; de 
parochiekerk was bij het klooster geïncorporeerd. Hervormd 1476; het klooster rekte 
zijn bestaan tot 1593, ondanks een verbod op de katholieke eredienst. 

• IJlst, monnikenklooster van de karmelieten, 1387 of 1388-1580; de parochiekerk 
was bij het klooster geïncorporeerd. 

Duitse Orde 

• Nes bij Akkrum, monnikenklooster van de Duitse Orde, 1243-1580; het klooster 
beschikte over het patronaatsrecht van de bisschopskerk te Oldeboorn en enkele 
dochterkerken. 

• Sint-Nicolaasconvent te Schoten bij Oudeschoot, monnikenklooster van de Duitse 
Orde, vóór 1472-1580; ondergeschikt aan Nes; de goederen werden in 1604 in hun 
geheel aan de landcommandeur van de Duitse Orde te Utrecht teruggegeven. 

• Steenkerk of Mariënbos te Katrijp bij Terband, daarna te Nes (Dongeradeel) en 
Oudeschoot, ca. 1375-1514, zie cisterciënzers. 

Johannieters 

• Hospitaalklooster of Sint-Jansberg (Bergklooster) bij Sneek, johannieter commanderij 
voor mannen, ca. 1300-1580; ontstaan tussen 1284 en 1317 op een terp ten 
noorden van de stad, verkreeg veel grondbezit, waaronder uithoven te Eemswoude en 
Osingahuizen, en het patronaatsrecht over verschillende kerken, waaronder 
Bolsward; de gebouwen werden in 1572 door de burgers afgebroken, waarna de 
hospitaalbroeders naar de stad verhuisden. 

Orde van Sint Antonius 

De Antoniusgasthuizen in Leeuwarden (ca. 1425) en Bolsward (ca. 1450) hadden niet de 
status van een klooster. 

• Oude Hospitaalklooster te Sneek, vermoedelijk zusterklooster van de orde van Sint-
Antonius, 1206-na ca. 1400; in 1294 verbrand. 

Magdalenazusters 

Kloosterorde, gesticht 1124 te Worms voor gevallen meisjes. 

• Bethanië te Miedum bij Tzum, klooster van begijnen, door watervloed van 1287 
beschadigd, 1289 opgeheven, de 55 zusters en de goederen verdeeld over de 
cisterciënzerkloosters van Lidlum en Baijum. 

Broeders en Zusters van het Gemene Leven 
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Via studentenhuizen in Groningen, Zwolle, Deventer en Utrecht van invloed op Friese 
priesterstudenten. 

• Zusters van het Gemene Leven te Fiswerd bij Leeuwarden, vanaf ca. 1470; het 
klooster kwam in 1510 binnen de stad; de zusters gingen vóór 1529 over naar de 
tertiarissen (zie daar). 

• Berlikum, gemeenschap van Broeders van het Gemene Leven, ca. 1482; al na korte 
tijd vertrokken. 

Begijnen, begarden en tertiarissen 

• Sint-Annaklooster of Grauwe Begijnen te Leeuwarden, oorspronkelijk gemeenschap 
van Zusters van het Gemene Leven te Fiswerd bij Leeuwarden, ca. 1470-1580; het 
klooster kwam in 1510 binnen de stad; de zusters traden vóór 1529 toe tot de derde 
orde van Sint Franciscus; de kerk stond bekend onder de naam begijnenkerk. 
Voorlopers hiervan waren mogelijk de begijnen, vermeld te Leeuwarden in 1285. 

• Maria in Bethlehem, vrouwenklooster te Aalsum bij Akkrum, volgens sommige 
berichten een dubbelklooster; gesticht kort na 1400 (vóór 1438), opgeheven 1580; in 
1474 overgegaan op een strengere regel, na brand in 1521 herbouwd, vóór 1529 
overgegaan naar de derde orde van Sint Franciscus (Grauwe Begijnen). 

• Oegeklooster, Ogaclaster of Mariënpoort bij Hartwerd, vrouwenklooster van de derde 
orde van Sint Franciscus (Grauwe Begijnen), 1411-1572; oorspronkelijk een uithof 
van Bloemkamp, 1411 verhuurd aan de tertiarissen; herbouwd na brand in 1497; 
verwoest door de geuzen. 

• Maria en Agnes te Blesdijke, vrouwenklooster behorend tot de derde orde van Sint 
Franciscus, gesticht vóór 1446. 

• Mariënakker, vrouwenklooster te Workum, vóór 1457-1580; vóór 1519 overgegaan 
naar de derde orde van Sint Franciscus. 

• Tertianen te Sneek, mannenklooster, behorend tot de derde orde van Sint 
Franciscus, gesticht 1462, in 1464 overgegaan naar de Kruisheren (zie daar). 

• Groendijk of Olijfberg bij Sneek, vrouwenklooster, 1463-1572; vóór 1474 overgegaan 
naar de derde orde van Sint Franciscus {Grauwe Begijnen). De kloostergebouwen 
waren gelegen op de Sytsingawier; gesloopt 1572 en in 1580 aan de stad vervallen, 
later joodse begraafplaats. 

• Engwerd onder Poppingawier, vrouwenklooster behorend tot de derde orde van Sint 
Franciscus (grauwe begijnen), 1478-1580; 1484 overgelaten aan de tertiarissen van 
Aalsum. 

• Bergum, vrouwenklooster van tertiarissen, gesticht in 1518 vanuit Aalsum. Niet 
vermeld door Goudriaan, mogelijk verwarring met de regularissen te Bergum. 

• Nazareth te Idzega, vrouwenklooster van de augustinessen van de derde regel, 1483 
gesticht vanuit Bethlehem bij Hoorn, opgeheven 1580. 

Overig kloosterbezit in Fryslân 

• Rijksabdij Werden, benedictijnenklooster Benedictijnerklooster Werden te Werden an 
der Ruhr, gesticht door Liudger in het laatst van de achtste eeuw. 

• Rijksabdij Fulda, benedictijnenklooster Sint Bonifatius te Fulda in Hessen, werd in 
744 gesticht door Bonifatius. 

• Rijksabdij Corvey, benedictijnenklooster Corvey (Corbeia nova) te Höxter (Noordrijn-
Westfalen), gesticht in het begin van de negende eeuw. De abdij bezat onder andere 
de parochiekerk van Sint-Vitus van Oldehove te Leeuwarden als eigenkerk, in 1300 
overgedragen aan Mariëngaarde. 

• Saint-Amand, benedictijnenabdij te Saint-Amand-les-Eaux in het Franse 
Noorderdepartement, met grondbezit te Dokkum en Staveren. 

• Echternach, benedictijnenabdij te Echternach in Luxemburg, gesticht door 
Willibrord in 698. De abdij bezat vier eigen kerken in Fryslân, namelijk Stryp en 
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mogelijk Formerum op Terschelling, een kerk op Ameland, alsmede de kerk van 
Holwerd. 

• Pöhlde, benedictijnenabdij te Pöhlde in de Harz (Zuid-Nedersaksen), gewijd aan St. 
Servatius, gesticht in 952 door keizer Otto de Grote en voorzien van koninklijk bezit 
in Fryslân (Ternaard en Kollumerhorn) en de Ommelanden. 

• Abdij Prüm, benedictijnenabdij gewijd aan de Verlosser (Sint-Salvator), gesticht 721 
te Prüm in de Eifel (Noordrijn-Westfalen). Het grondbezit van de abdij lag vooral rond 
Dronrijp, Schingen en Tzum. 

• Sankt-Mauritius-Kloster, benedictijnenklooster te Maagdenburg, gesticht 937 en in 
963 verplaatst naar het nabijgelegen klooster St. Johannes der Täufer auf dem 
Berge. 

• Sint-Paulusklooster, benedictijnenklooster te Utrecht, met eigenkerken in Westergo. 

Recente vestigingen 

Van de Friese kloosters die vanaf 1850 hun poorten openden, is er nog slechts een enkele 
over. 

• Witmarsum, augustijner heremieten, mannenklooster, 1903-19... 
• Drachten, karmelietessen, klooster van de ongeschoeide karmelietessen, 1935-1993. 
• Drachten, franciscanen, mannenklooster, 1933-1970, met uithoven te Oosterwolde, 

Gorredijk, Bergum,St.-Jacobiparochie, Roden, Beilen en Appingedam 
• Bolsward, Franciscanessen van Bennebroek, 1850-??. 
• Leeuwarden, Grote Kerkstraat, Franciscanessen van Bennebroek, 1851-??. 
• Franeker, Franciscanessen van Bennebroek, 1853-??. 
• Leeuwarden, Franciscanessen van Münster-Mauritz, 1850-??. 
• Sint-Bonifatiushospitaal, Franciscanessen van Münster-Mauritz, 1883-??. 
• Rijs, Franciscanessen van Münster-Mauritz, 1927-1941. 
• Drachten, Kleine Zusters van Sint Jozef, 1943-??. Zie Franciscanessen van 

Denekamp. 
• Heerenveen, Franciscanessen van de H. Martelaar Georgius, gesticht 1951, opgegaan 

in de Zusters Franciscanessen Denekamp. 
• Oosterwolde, Franciscanessen van de Heilige Familie, 1957-??. 
• Leeuwarden, Amelandshuis, Zusters van Liefde van Jezus en Maria, 1860-??. 
• Sneek, Leeuwarderdijk, Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef, 1881-??. 
• Workum, Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef, 1887-??. 
• Sneek, ziekenhuis, Barmhartige Zusters van Sint-Carolus Borromeus, 1903-?? 
• Bakhuizen, Barmhartige Zusters van Sint-Carolus Borromeus, 1939.-?? 
• Blauwhuis, Arme Zusters van het Goddelijk Kind, 1904-??. 
• Harlingen, Zusters van Sint Jozef, 1915-?? 
• Joure, Zusters van Sint Jozef, 1929-?? 
• Wolvega, Zusters van Sint Jozef, 1934-?? 
• Rijs, kinderkoloniehuis 'Mooi Gaasterland', Dochters van Onze Lieve Vrouw van het 

Heilig Hart, 1947-??. 

Spookvermeldingen 

In de literatuur duiken zo nu en dan vermeldingen op van kloosters, waarvan het bestaan 
niet door de bronnen wordt ondersteund. Enkele daarvan: 

• Makkum, vermeld in 1472 als vrouwenklooster van tertiarissen. Dit betreft het 
klooster te Workum. 
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De stinsen 
 

Op het landgoed bloeien stinsenplanten als wilde hyacint en bosanemoon. In de weilanden 
klinkt het geluid van de kieviet. Vogels als nachtegaal, roodborst, winterkoning en goudhaan 
zijn volop te horen in het bos. 
 

 
 
Rijke bouwwerken uit het verleden vertellen hun verhaal. De Friese Staten en Stinsen waren 
verdedigbare en versterkte huizen die in de dertiende en veertiende eeuw werden gebouwd 
door de edelen. In Fryslân is ooit maar één kasteel gebouwd, het Sjaardemaslot in Franeker. 
Hiervan is helaas niets meer terug te vinden. Maar Fryslân kende ook veel andere verdedigbare 
gebouwen, de Stinzen. De eerste Stinzen verrezen in de twaalfde eeuw, toen steen voor het 
eerst in Fryslân als bouwmateriaal werd gebruikt. Het dure bouwmateriaal was alleen 
betaalbaar voor de maatschappelijke bovenlaag, gevormd door de adel. Die kon zich in roerige 
tijden in de Stinzen terugtrekken. Deze gebouwen stonden op een verhoging (wierde/ terp) en 
waren omgeven door een gracht of een aarden wal.  Veel Stinzen zijn in de zestiende eeuw 
afgebroken toen ze, door de uitvinding van het buskruit, hun functie van 
verdedigingsbouwwerk hadden verloren. Soms zijn ze daarna opgenomen in de nieuw 
gebouwde meer comfortabele woonhuizen, de Staten. Daarvan telde Fryslân enkele 
honderden. Er is maar een klein aantal bewaard gebleven. Rond deze huizen vind je de 
typische beplanting, die wordt aangeduid als ‘stinzenflora’.  
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Crackstate, Heerenveen 
 

Een selectie van Staten en Stinzen in Fryslân: 

• Dekema State te Jelsum  
• Martena State te Cornjum  
• Uniastate te Bears  
• Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden  
• Schierstins te Veenwouden  
• It Poptaslot (Heringastate) te Marssum  
• Schatzenburg te Dronrijp  
• Vijversburg te Tytsjerk  
• De Klinze te Aldtsjerk  
• Stania State te Oentsjerk  
• Ald Slot te Wergea  
• Eysingahuis te Leeuwarden  
• Het Princessehof te Leeuwarden  
• Fogelsanghstate te Veenklooster  
• Jongemastate te Rauwerd 

Om te beginnen is het goed om aan te geven dat wanneer over stinzen wordt gesproken, het 
over een bebouwingsvorm gaat. Veel mensen denken bij stinzen aan de voorjaarsbollen zoals 
sneeuwklokjes, akonieten en lelietjes-der-dalen. Alhoewel deze ‘stinzen’-beplanting, zoals ze 
sinds 1932 genoemd wordt, ook door eigenaren van stinzen werd aangeplant in de tuin, wordt 
met de term stins of stinze het huis zelf aangeduid. 
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Epemastate, IJsbrechtum 

De stinsen ontstaan in de 12e, 13e en 14e eeuw. Het waren verdedigbare meerlaagse huizen 
of torens, vaak gelegen op aarden verhoging (een wier) of omgracht. Stins betekent steenhuis. 
Stenen huizen waren in die tijd nog zeer zeldzaam. Houtbouw voerde in de huizenbouw de 
boventoon. De muren van een stins waren meersteensdik, waardoor ze bescherming boden in 
oorlogstijden omdat de muren niet snel bezweken. Ook niet onder zwaarder geschut. De 
raamopeningen werden extra beschermd met ijzeren staven om te voorkomen dat in deze 
huizen te makkelijk binnengedrongen kon worden. Er was vaak sprake van een eenvoudige, 
rechthoekige plattegrond. Alhoewel ook al vroeg in de geschiedenis sprake is van complexere 
plattegronden met aangebouwde vleugels. De stinzen waren gedekt met een zadeldak. Ze 
werden bewoond door de rijke elite van Fryslân, die net als in Groningen, ‘hoofdelingen’ 
werden genoemd. Pas halverwege de 16e eeuw werd het sociale klimaat in de Friese provincie 
aangenamer, waardoor de stinzen hun functie verloren. Fryslân was niet langer het 
strijdtoneel van de 80-jarige oorlog waardoor de economie kon opbloeien. Er zijn in Fryslân 
ooit honderden van deze stinstorens geweest, nu resten er nog slechts enkelen. Een voorbeeld 
is de Schierstins te Veenwouden. 

Princessehof is de naam van een in 1693 gebouwd herenhuis, eigenlijk een klein stadspaleis, 
aan de Grote Kerkstraat 11 te Leeuwarden. In het gebouw is thans het Keramiekmuseum 
Princessehof gevestigd. Dit museum gebruikt ook het belendende pand, de Papingastins. Het 
gebouw bestaat uit een omstreeks in 1622 gebouwd gedeelte, en de restanten van een stins 
(Papingastins) die mogelijk uit de 15e eeuw dateert. In 1644 kwam het in bezit van het geslacht 
Aylva. In 1731 werd het als residentie aangekocht door Maria Louise van Hessen-Kassel, in 
de volksmond: Marijke Meu, de weduwe van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, stadhouder 
van Friesland, voorouder van het huidige Nederlands koningshuis. Zij bouwde een 
omvangrijke verzameling keramiek op, die nu deel uitmaakt van de collectie van het 
Keramiekmuseum. Later werd het in drie woonhuizen opgesplitst; in het middelste daarvan 
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is in 1898 de befaamde graficus M.C. Escher geboren. De notaris Nanne Ottema was ook een 
groot verzamelaar van porselein en aardewerk, en ook zijn collectie is nu in het museum te 
zien. 

 

Princessehof, Grote Kerkstraat, Leeuwarden 

De Papingastins: terplaatse van het huidige pand heeft reeds een ouder gebouw gestaan, dat 
bewoond was door het uit Oost-friesland afkomstige adellijke geslacht Papinga. Van 1580 tot 
1644 was het gebouw eigendom van het geslacht Liauckema. Te oordelen naar de toegepaste 
baksteen van reeds klein formaat en de balklaag bestaande uit moer- en kinderbinten met 
rijk geprofileerde, uit hout en natuursteen samengestelde, sleutelstukken kan de nog thans 
aanwezige stins in de tweede helft van de 16e eeuw gebouwd zijn; mogelijk in 1580. De stins 
heeft de traditionele L-vormige plattegrond met de traptoren in de hoek. De toegang bevond 
zich in de toren. Volgens de kapconstructie is de westelijke vleugel iets later bijgebouwd. De 
kelders zijn overwelfd. De stins bezat een eigen slotkapel. De verdere ontwikkeling van de 
stins is niet los te zien van die van het westelijk gelegen Prinsessehof. De stins is nu een 
onderdeel van het Princessehof. En via het Princessehof toegankelijk. In het Princeessehof is 
een keramiekmuseum gevestigd. Het huis werd al voor 1580 genoemd. 

Vanaf de 18e eeuw komen er steeds meer invloeden vanuit de stad naar de stinsen, waardoor 
de vormgeving modieuzer wordt. De eerste tuinen en lanen verschijnen buiten de grachten en 
de wallen. Dit hoort echter ook bij de overgang van permanente woning naar lusthoven in de 
17e en 18e eeuw. Stenen huizen werden in deze periode gebruikelijker en de naam stins 
verdween daardoor. Bij een state is veel meer sprake van een landgoed. Een niet direct 
verdedigbaar huis als onderdeel van een landbouwareaal met boerderij en adellijke woning. 
Deze huizen waren in het begin meestal van hout en werden soms gecombineerd met een 
stins, als verdedigingstoren in onrustige tijden. De state zelf was meer een pronkwoning en 
minder sober van karakter dan de stinzen. Toen vanaf de 18e eeuw de zomerhuizen, de 
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buitenplaatsen, in zwang kwamen onder de rijke stedelijke bevolking, kregen deze ook de 
naam state. In die periode zijn bij de oudere staten grote, fraaie parken aangelegd, eerst in de 
formele stijl, later volgens de mode van de landschapsstijl. Deze laatste werd bij vele 
buitenplaatsen door tuinarchitect L.P. Roodbaard met veel talent toegepast, zoals bij 
Staniastate te Oenkerk. 

Door het gebruik van kostbare steen voor hun woningen onderscheidde de rijke elite, de 
hoofdelingen, zich van de rest van de bevolking. Meestal waren de stinzen verdedigbare torens 
op een kunstmatige verhoging, een wier, of op een omgracht terrein. Van de honderden die er 
ooit in Fryslân waren, is slechts een enkele torenstins bewaard gebleven: deze staat in 
Feanwâlden / Veenwouden. In enkele gebouwen die het uiterlijk van een boerderij hebben 
gekregen, gaan nog zaalstinzen schuil. Verder zijn een paar oude stinzen herkenbaar als een 
heuveltje in een verder vlak landschap: stinswieren. In de 18de en 19de eeuw kwam het 
landhuis als zomerverblijf in zwang, niet zelden als voortzetting van een stins. Dan treft men 
nieuwe benamingen zoals Schatzenburg en Vijversburg aan. In die periode zijn bij de staten 
fraaie parken aangelegd, eerst in de formele stijl, later volgens de mode van de landschapsstijl. 
Deze laatste werd bij vele buitenplaatsen door tuinarchitect L.P. Roodbaard met veel talent 
toegepast, zoals bij Staniastate. Na hem werd de familie Vlaskamp toonaangevend. Op de rijke 
gronden van de oude stateterreinen komen specifieke planten voor, die in het voorjaar 
uitbundig bloeien. Sinds 1932 worden deze planten stinsenplanten genoemd, ook elders in 
het land, waar ze ook dikwijls een voorkeur voor buitenplaatsen aan de dag leggen. 

Steenhuizen of stinsen komen we voor het eerst in de loop van de 12e eeuw tegen. De 
aanleiding tot de bouw van deze steenhuizen kan vooral gevonden worden in een veranderend 
zelfbeeld van de edelen. De macht van de edelen was voornamelijk gebaseerd op het (land) 
bezit Zij woonden vaak op een herenhoeve, deze was groter dan een normale hoeve en stond 
op een groter erf omgeven door een greppel of sloot. Het lijkt erop dat deze Herenhoeves niet 
meer voldeden aan het (nieuwe) zelfbeeld van de edelen. Voortaan werden er naast de boerderij 
opvallende verdedigbare torens gebouwd, die naast een defensieve ook een symbolische 
functie vervulde, het zgn. steenhuis. Vervolgens zien we in de loop van de 13e en 14e eeuw een 
sterke groei in het aantal steenhuizen, hiervoor zijn een drietal oorzaken aan te geven. De 
hoofdoorzaak was een verminderend landsheerlijk gezag, waardoor de spanning tussen de 
lokale edelen onderling opliepen, om hun posities te kunnen verdedigen bouwden de Friese 
edelen stinsen. De grootschalige ontginningen speelde ook een rol, ze vonden plaats onder 
leiding van de lokale edelen. Om vervolgens hun eigendom van in dit (nieuwe) land duidelijk 
te maken bouwden ze een stinswier. Ten slotte zien we dat de steden steeds verder uitgroeiden 
tot economische en politieke centra waarbinnen zich een stadselite ging vormen. Deze 
bouwden op de strategische posities binnen de steden hun eigen stinsen. De grootste 
uitbreiding van macht voor de Friese adel vond plaats in de 15e eeuw, rond 1500 vinden we 
dan ook meer dan 500 stinsen in Fryslân. Een weerbaar stenen huis of stins was dan ook een 
belangrijk bezit voor de Friese edelman. Maar de Friese stinsen groeide niet zoals in de rest 
van Europa uit tot grote kastelen. De reden hiervan is waarschijnlijk kleinschaligheid van de 
in Fryslân gevoerde vetes, er bestond dan ook geen behoefte aan een groot en vooral kostbaar 
kasteel.   
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Papingastins 

We hebben het nu steeds over stinsen gesproken, maar wat is een stins nu eigenlijk. Volgens 
de Encyclopedie van Fryslân (J.J.Kalma red.) “Stins eigenlijk steenhuis in de Middeleeuwen de 
stenen verdedigingstoren bij de grotendeels van hout opgetrokken state der Friese edelen”. 

Waar moest een gebouw nu eigenlijk aan voldoen om een stins te zijn?  
-          verdedigbaar zijn 
-          een adellijke woning zijn 
-          bezit rechten en symboliek 
 

De rechten en symboliek waren van groot belang voor het beeld en zelfbeeld van de Friese 
edelen. Het (steen)huis stond gelijk aan de familie, het geslacht, en werd het stamhuis van de 
familie. Vaak werd de familienaam dus aan dit huis ontleend.  
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We kunnen eigenlijk vier soorten edelhuizen herkenen. De oudste vorm is een verdedigingbare 
toren op een omgrachte heuvel. Waarschijnlijk was de standaard voor de voet van een wier 
ongeveer 22 bij 22 meter met een gracht van 11 meter breed (G. de Langen 2007). De toren 
werd eerst uitgevoerd in hout of tufsteen en vanaf de tweede helft van de 12e eeuw ook in 
baksteen. Deze toren was vooral bedoeld als een verdedigbare vluchttoren maar diende tevens 
als status symbool voor de eigenaar. De meeste wieren werden opgeworpen naast een al 
bestaande apart omgrachte erf met boerderij, deze vormde het nederhof, en diende als 
woonhuis en boerenbedrijf voor de familie. Janssen (1990) vind de stinswier wel wat weg heeft 
van een mottekasteel. Studies naar mottenkastelen laten zien dat de opgeworpen heuvel 
minstens drie meter hoog moest zijn, gelijk aan de hoogte van twee mannen.  
   
De torens kregen nu ook een woonfunctie, de zogenaamde (verdedigbare) woontorens, met een 
hoogte van rond de 15 meter. Daarnaast bleef het nederhof nog wel bestaan maar dan alleen 
nog als boerenbedrijf. Dergelijke stinswieren kennen we o.a uit Gaastmaburen (Grovestins) 
en Veenwoude (Schierstins). Binnen de steden zien in de loop van de 14e eeuw de stadsstins 
ontstaan. Net als de stinswier een verdedigbare woontoren maar dan zonder de wier en het 
nederhof, wel was het erf waarop de stadsstins stond omgracht. 

  
In de periode dat de woontorens langzaam veranderden in het volgende type (zaalstins), zien 
we nog een overgangstype. Een stins op een rechthoekige basis met op de bovenste verdieping 
een weergang, kantelen en erkeltorentjes het zogenaamde "Weerganghuis". Voorbeelden 
hiervan zijn de Ilostins te IJlst en de Gruytersmastins in Sneek. Het volgende type steenhuis 
komen we vooral in de steden tegen, en worden ook wel zaalstinsen genoemd. Uit leenbrieven 
en oude kaarten blijkt dat deze steenhuizen op een dubbel erf lagen, en meestal achter de 
gewone rooilijn stonden. Tijdens twisten is er nog al eens sprake van dat zo’n steenhuis werd 
vernietigd, waaruit valt af te leiden dat deze naast een symbolische toch ook nog een 
defensieve functie hadden. De meeste van deze zaalstinsen   bestonden uit een bovengrondse 
overwelfde kelder met daarop een tweede bouwlaag het eigenlijke huis. De kelder had een 
eigen toegang en was niet verbonden met de bovenverdieping. Voorbeelden zijn het 
Camingahuis met een oppervlak van 9.10 bij 18.80 meter en de Keimpemastins met een 
oppervlak van 7,90 bij 12,90 meter beiden in Leeuwarden te vinden. 
 
Sjaerdemaslot (ook wel: Slot op Kalehay) was een Friese state in Franeker. De oudste 
vermelding dateert uit 1446, toen er aan de bouw van het kasteel werd begonnen. De state is 
in 1727 gesloopt. Onder andere de filosoof René Descartes en hertog Albrecht van Saksen 
hebben er gewoond. De waterburcht lag in de belangrijkste gracht van de Friese 
universiteitsstad Franeker en werd steeds meer een citadel. Het was dus volledig omgracht en 
was alleen bereikbaar per brug. Het had twee bouwlagen met daaronder een kelder. Naast het 
hoofdgebouw waren er twee vleugels en er was een grote ronde toren. Een kleinere toren 
bevond zich aan de westkant van het slot. De eerste bewoners waren Douwe van Aylva en 
Edwert Sjaerdema. Later wordt het afgestaan aan hertog Albrecht van Saksen. Uiteindelijk 
krijgt de familie de stins terug nadat Albrecht van Saksen er een tijd in heeft gewoond, en het 
wordt op een gegeven moment geërfd door Carel van Sternsee die getrouwd was met Luts van 
Cammingha. Daarop erft Ruurd van Juckema het slot. Hij verhuurt het in de zomer van 1629 
aan René Descartes, de Franse filosoof. Het slot wordt overgedragen van vader op zoon en 
uiteindelijk aan Eduarda Lucia van Juckema die getrouwd was met Duca Martena. De 
kleinzoon van dit echtpaar verkoopt de state uiteindelijk in 1725, om afgebroken te worden. 
Het slot is volledig afgebroken en er is dan ook niets meer van terug te vinden 
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Sjaerdemaslot uit de 18e eeuw 

Een kasteel is een zelfstandig versterkt bouwwerk dat onder middeleeuwse omstandigheden 
te verdedigen was. Het kasteel combineerde oorspronkelijk de functies van verdedigbaarheid 
en bewoonbaarheid aan een beperkte groep mensen, variërend van een adellijke familie tot 
een militair garnizoen. Een kasteel is als militaire structuur groter dan een toren maar kleiner 
dan een versterkte stad. Een kasteel kan bestaan in een stad, maar moet daarvan kunnen 
worden afgesneden door het sluiten van een hek of het ophalen van een ophaalbrug. Een sterk 
kasteel wordt ook wel aangeduid als burcht of slot. Hoewel over de reikwijdte van het woord 
kasteel kan worden gediscussieerd, wordt het in ieder geval gebruikt om een private versterke 
woonplaats van een heer of edele aan te duiden. Dit ter onderscheid van een paleis, dat niet 
versterkt is, van een fort dat niet de woonplaats is van de adel en van een ommuurde stad die 
een collectieve verdediging vormt. 

Een citadel is een vaak stervormige versterking die een vestingstad domineert en zelfstandig 
verdedigbaar is. Een citadel kan twee verschillende functies hebben: het kan bedoeld zijn om 
de inwoners van de stad onder bedwang te houden (men spreekt dan wel van een dwangburcht 
of dwangkasteel) of het kan tot doel hebben weerstand te kunnen blijven bieden als de stad 
zelf gevallen is (ook als reduit of toevluchtsoord). Het woord is waarschijnlijk via het Franse 
citadelle afgeleid van het Italiaanse cittadelle, een verkleinwoord van città, dat stad betekent. 

Een dwangburcht of dwangkasteel is een versterkt bouwwerk waar vanuit de bewoners van 
de plaats of de omliggende regio of streek onder bedwang worden of werden gehouden. 
Dwangburchten werden in Europa met name tijdens de Hoge en Late Middeleeuwen gebouwd 
en gebruikt. Dwangburchten werden vooral neergezet om de opstandige bevolking onder 
bedwang te houden. Vanuit deze burchten of kastelen kon de overheerser diens autoriteit over 
het volk uitbreiden. In Nederland zijn er veel dwangburchten geweest. Mede door de afwisselde 
gebieden van wildernis, moerassen, meren, landerijen en terpen was het soms moeilijk om na 
verovering van het gebied het gewone volk onder controle te houden en opstanden te 
onderdrukken. Dwangburchten waren hierbij vaak een goed hulpmiddel. 

 

Dwangburcht Radboud Medemblik 
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Een reduit is een zelfstandig verdedigbaar werk binnen een fort, en dient om de verdediging 
na de val van de hoofdwal te kunnen voortzetten. Een reduit was vaak een versterkt gebouw, 
waar langdurige aanvallen konden worden uitgezeten of beantwoord. Een citadel is een 
voorbeeld van een reduit. Reduit betekent gereduceerd, dat wat overgebleven is. Het is dus 
eigenlijk de laatste verdedigingslinie waar de soldaten zich nog konden verschansen, als alle 
andere verdedigingswerken al ingenomen waren. 

In de loop van de 15e eeuw zien we opnieuw een verandering, deze werd vooral veroorzaakt 
door de militaire ontwikkelingen (o.a. buskruit). We zien nu een scheiding ontstaan tussen de 
defensieve en de woon functie. De Blokhuizen en Bolwerken namen de defensieve functie over, 
en de adelhuizen verandereden in stinsachtig gebouw met alleen nog een representatieve 
functie. Ook nu zien we weer een scheiding tussen de ontwikkeling in de steden en op het 
platteland. Veel adellijke families bezaten een stins op het platteland en een zomerresidenties 
in de stad. Steden waren belangrijk handels- en machtscentrums daarbij kwam nog dat het 
er in de winter beter leven was. Daarnaast zien we dat er in de steden steeds meer 
representatieve woningen worden opgetrokken door rijke patriciërs. Op het platteland speelde 
nog een ontwikkeling een belangrijke rol. Aan het eind van de 16e eeuw bevindt Fryslân zich 
in een agrarische en economische hoogconjunctuur, en de lokale (nieuwe) rijken en edelen 
profiteerde hiervan en bouwden op grote schaal grote statige woningen, die als state en Sate 
worden aangeduid. Wat is afgeleid van het Engelse woord Estate, en stond niet alleen voor 
het huis maar ook het daarbij horende land dus het totale bezit. Bij de Sates op het platteland 
zien we nu dat zowel het huis als boerderij op een omgracht erf stond. Een aantal staten 
hadden een ouder steenhuis als voorganger, deze werden meestal gesloopt maar in een aantal 
gevallen opgenomen in de nieuw gebouwde state. Later zouden deze States ook wel Herenhuis 
en of adelhuis genoemd worden.  
 
De eerste van natuur- of baksteen opgetrokken bouwwerken in Fryslân waren stenen 
vluchttorens: stinzen. Stins betekent steen. Deze plompe, spitsloze stinzen dienden als 
vluchtplaats voor hun bezitters, boeren-edellieden. Deze hoofdelingen vormden een soort 
plattelands-aristocratie in het graaf- en hertogloze Fryslân van voor 1500. Een stins of state 
is een voormalige burcht of landhuis. Het Friese woord stins betekent steenhuis. 
Oorspronkelijk werd de benaming stins alleen gebruikt voor de stenen wachttorens die bij de 
meestal houten state stond. Later werd de benaming 'stins' ook gebruikt voor het hele gebouw. 
De enige nog bestaande middeleeuwse stins is deSchierstins in Veenwouden. Van de overige 
stinsen resteren nog zeven poortgebouwen. Stinsen in oude zin komen ook in Oost-Friesland 
voor en heten daar 'steinhaus'. Het enige nog bestaande is het Steenhuis Bunderhee. In de 
provincie Groningen worden stinsen in oude zin aangeduid met steenhuis. Het enige daar nog 
bestaande steenhuis is het Iwema-steenhuis. De stins in de latere vorm wordt in Groningen 
borg genoemd. Tegenwoordig hebben vele moderne wooncomplexen in Fryslân ook een naam 
die eindigt op state, maar dit zijn geen stinsen. In een enkel geval is de naam afkomstig van 
een state die in hetzelfde gebied heeft gestaan. In totaal zou Fryslân ooit ruim 175 states 
hebben gekend. 
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Reduit 

De landhuizen waren van adellijke of aanzienlijke heren die dikwijls landgoederen bezaten, 
bijvoorbeeld van de grietmannen. De meeste stinsen zijn in de negentiende eeuw afgebroken, 
toen het te duur werd om ze goed te kunnen onderhouden. Enkele nog bestaande stinsen 
fungeren als museum. Bij veel stinsen en borgen liggen fraaie kruidentuinen. In de gevallen 
waarin zo'n tuin al uit de 16e of 17e eeuw dateert, spreekt men wel van een stinsentuin 

Fryslân telt weliswaar 50 adellijke en semi-adellijke kasteeltjes, sloten en landhuizen, maar 
slechts een klein aantal van deze zogenoemde “stinzen en staten” verdiend het predicaat “zeer 
bezienswaardig”. De meeste historische buitenplaatsen zijn van binnen niet te bekijken, zoals 
Huize Oranjewoud in Oranjewoud, eigendom van de Friesland Bank. Veel oude 
buitenplaatsen hebben geen authentiek interieur meer. Af en toe en hier en daar worden de 
mooie tuinen opengesteld voor het publiek. Zes kasteeltjes zijn vanwege hun grote 
cultuurhistorische waarde en toegankelijkheid zeer de moeite waard: 1. Het Poptaslot in 
Marssum; 2. Dekemastate in Jelsum; 3. Fogelsanghstate in Veenklooster; 4. De Schierstins 
in Feanwâlden (Veenwouden); 5. Uniastate in Bears (infocenter stinzen en staten); 6. 
Princessehof in Leeuwarden. Deze zes zijn opgenomen in de nieuwe kastelenroute van het 
bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland: de Frisian Castle Tour in en om 
Leeuwarden. Leeuwarden is de bestuurlijke en culturele hoofdstad van Fryslân. De eerste van 
natuur- of baksteen opgetrokken bouwwerken in Fryslân waren stenen vluchttorens: stinzen. 
Stins betekent steen. Deze plompe, spitsloze stinzen dienden als vluchtplaats voor hun 
bezitters, boeren-edellieden. Deze hoofdelingen vormden een soort plattelands-aristocratie in 
het graaf- en hertogloze Fryslân van voor 1500. 
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Eén van de meest authentieke en fraaist 
ingerichte kastelen is Fogelsanghstate in 
Veenklooster.  

Liauckamastate in Sexbierum: alleen 
het poortgebouw en de boerderij 
overleefden de afgelopen eeuwen. 

De topper: het 500-jarige Poptaslot in 
Marssum.  

Klein maar fijn: Dekemastate in Jelsum.  

De enige overgebleven stins met 
daarachter een state, de Schierstins in 
Feanwâlden (Veenwouden).  

Hier moet je geweest zijn: 
keramiekmuseum en paleis 
Princessehof in Leeuwarden. Je kunt er 
onder andere kennismaken met de 
Friese Nassaus.  



404 

 

Het informatiecentrum van Friese stinzen 
en staten bevindt zich in Bears, in de 
kerk. 

Dit staalskelet van de voormalige 
Uniastate bevindt zich naast het 
informatiecentrum.  

De eerste “huizen” in Fryslân waren van hout en riet, omdat in de regio geen natuursteen aan 
de oppervlakte beschikbaar was. Kerken werden wel van natuursteen opgetrokken, met name 
tufsteen uit het Duitse Eifelgebergte. Dat werd over de rivier de IJssel, via de steden Deventer 
en Kampen naar het Noorden getransporteerd. De monniken leerden in de late middeleeuwen, 
na 1200, de Friezen stenen bakken van de aanwezige klei. Uit oude geschriften blijkt dat in 
1223 één van de eerste steenhuizen, zogenaamde castella, bij Dokkum stond. Dat waren dus 
geen woonhuizen, maar torenstinzen, waarin de bewoners van de meestal omgrachte boerderij 
zich terugtrokken in geval van gevaar. In de stins was een voedselvoorraad aanwezig voor het 
geval van een langdurige belegering. Dat stinzen noodzakelijk waren voor de veiligheid bleek 
vooral in de periode 1350-1500 toen twee Friese kampen, de Schieringers en de Vetkopers, 
elkander het leven zuur maakten. In Fryslân was toen geen centraal gezag dat orde op zaken 
kon stellen. Zo kon het gebeuren dat zelfs kloosters bij de strijd tussen hoofdelingengeslachten 
betrokken raakten. Met de komst van de hertogen van Saksen en KarelV kwam een eind aan 
de strijd tussen de rivaliserende ‘stammen’. 

De eerste stinzen stonden op een heuveltje, een zogenaamde stinswier. Tussen Berlikum en 
Menaldum staat nog een middeleeuwse stinswier zonder toren. In Veenwouden staat de enig 
overgebleven stinstoren, de Schierstins, met deuropeningen die ver boven de grond liggen. 
Ook in de steden stonden stinzen, zoals de Cammingha of Liauckama-stins aan de Grote 
Kerkstraat in Leeuwarden. (Museum Princessehof). Op de boomloze klei in het noorden en 
westen van Fryslân (Westergo) waren veel stinzen vanwaar de boerenadel gezag uitoefende. In 
de middeleeuwen had deze eigen rechtspraak en een legertje. In voormalige stinzen zijn soms 
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nog overblijfselen van een gevangenis zichtbaar. Na verloop van jaren groeiden sommige 
stinzen uit tot kasteelachtige huizen met verdedigingsgangen. 

Doordat de krijgskunst na 1500 veranderde en het centraal gezag voet aan de grond kreeg, 
nam de veiligheid op het platteland toe. De oncomfortabele kasteelachtige bouwwerken 
werden verbouwd tot paleisachtige landhuizen: stinzen werden states. 
In Fryslân stonden in het begin van de 17-de eeuw zo’n 200 states, adellijke landhuizen die 
vaak omringd waren door een gracht — net als bij de stinzen — en een parkachtig bos. In het 
dunbevolkte zuidoosten van Fryslân stonden vrijwel geen states, maar juist wel in het 
noordwesten. Veel statebewoners, zoals de Liauckama’s in Sexbierum, verbleven ‘s winters in 
Leeuwarden. In de loop van de 17e eeuw kreeg de boerenadel gezelschap van rijke kooplieden. 
In de eerste helft van de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, werden states kleine centra van kunst, 
cultuur en wetenschap. Eén van de weinige states in het zuidoosten van Fryslân was 
‘Oranjewoud’, het in 1676 op verzoek van Albertine Agnes (weduwe van de Friese stadhouder 
Willem Frederik die in 1648 de aanzet gaf tot de aanleg van de Prinsentuin in Leeuwarden) 
gebouwde buitenverblijf met lusthof. Tot het eind van de 18e eeuw werden rond de states 
fraaie tuinen met Midden- en Zuid-Europese planten aangelegd. De ontwikkeling van 
stinzenflora begon. 



406 

 

Slechts enkele van de 200 states hebben het tot in de moderne tijd gered, zoals de uit de 15-
de eeuw daterende Dekema-state in Jelsum bij Leeuwarden. Vanaf 1750 werden veel mooie 
stinzen en states gesloopt en verrees er een boerderij. Het poortgebouw bleef vaak staan, zoals 
bij Liauckamastate in Sexbierum. Daar zijn ook de slotgracht en -singel behouden gebleven. 

 

 

 

 Dekema State is mogelijk in de dertiende eeuw ontstaan als stins. Dekema State is waarschijnlijk in de 13e

eeuw gebouwd.  Bij onderzoek naar de ouderdom van de state in 1925 zijn er fragmenten gevonden van 
‘Romeinse’ dakpannen, z.g. monniken en nonnen, scherven van potten, pannen en glaswerk die uitwezen 
dat de stins/state al in de 13e eeuw bestond. De nu nog aanwezige overwelfde kelder voorzien van nissen, 
waarvan enkele mogelijk schietgaten waren, en de plattegrond van de kelder welke vergelijkbaar is met die 
van de stinsen te Veenwouden, Franeker, Hardegarijp en Hantumhuizen, zouden deze veronderstelling 
kunnen ondersteunen. De geschreven geschiedenis begint echter pas, zoals bij de meeste states, in de 15e 
eeuw. Een oorkonde uit 1486 begint met: “Wy Peter ende Feyko salighe Renick Kampstra ende salighe 
Thietie Kampstra zoenen ende kynden…”. Zij maken daarin bekend dat zij uit vrije wil een scheiding van 
eigendommen overeen gekomen zijn. Pieter krijgt “Fetza Statten to Hielsum mitta landen en de gueden” –
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de state met de landerijen en de boerderijen- en Feyko krijgt “statten mitta landen ende gueden deer hem 
dat schedelbreef to wyst”. Die state betreft vrijwel zeker Camstra State (I) te Wirdum. 

 

  

Pieter woonde toen al in Jelsum, want in een oorkonde van 1472 wordt zijn naam al vermeld. Hij was een 
telg uit een van de meest vooraanstaande geslachten in Fryslân en net als zijn vader en zijn broers een van 
de aanvoerders van de Schieringer partij. Hij was niet alleen grootgrondbezitter, maar ook een van de 24 
rechters van het Hof van Friesland en hij verkeerde regelmatig aan het hof van Keizer Maximiliaan. Een 
oorkonde van 2 november 1481 beschrijft een verdrag tussen Leeuwarden en “Peter Kampstera” te 
“Hielsum”. Toen was de state waarschijnlijk al gebouwd van secundair verwerkte kloostermoppen, afkomstig 
van de sloop van de oude stins. Overeenkomsten werden ook toen al vaak geschonden en in 1492 werd de 
state door de Leeuwarder Vetkopers platgebrand. Pieter liet het huis onmiddellijk herbouwen, maar in 1498 
werd de state door de Leeuwarders opnieuw grotendeels verwoest. 
 
Zijn zoon Hette van Camstra volgde hem op als eigenaar van de state die dan inmiddels Camstra State 
genoemd wordt. Hette was getrouwd met Gerland van Hoxwier van de gelijknamige state te Mantgum. Bij 
zijn dood in 1522 liet Hette het huis na aan hun dochter Reijnsck. Zij trouwde in 1723 met Hette van 
Decama, die in 1517 zijn vader was opgevolgd als Grietman van Baarderadeel. Tot dan toe woonde hij in 
Baard, maar na zijn huwelijk vestigde hij zich in Jelsum. Blijkbaar was Jelsum een prettiger plaats om te 
wonen dan Baard. (De vliegbasis was er toen nog niet.) Het huis werd toen “Hette State” genoemd, misschien 
omdat nu de tweede achtereenvolgende Hette het huis bewoonde. 
Hun zoon Pieter van Decama werd in 1549, na het overlijden van zijn moeder, eigenaar van de state. Pieter 
was doctor in de beide rechten, Ridder van het Gulden Vlies, Hoveling te Jelsum en te Leeuwarden, Grietman 
van Baarderadeel en 30 jaar lang (1538-1568) Raadsheer in het Hof vanie. 

 

  

  

Lucratieve baantjes, maar stinkend rijk werd hij door zijn compagnonschap met de heren 
Cuyck en Foeyts. Zij begonnen in 1553 met de vervening in de grietenij Schoterland, nu 
gemeente Heerenveen, welke naam ze aan deze drie heren te danken heeft.  
Pieter had genoeg geld om in de eerste nederzetting op het “Heerenveen” een riant huis te 
laten bouwen, dat de naam Dekema State kreeg, maar later veranderde in Grovestins en 
vervolgens in Oenemahuis. In Leeuwarden liet hij een groot huis (ver)bouwen naast het 
Rolkamahuis van zijn schoonouders. Deze twee huizen vormden later het Stadhouderlijk Hof. 
Geld was er genoeg, dus ook Dekema State in Jelsum werd opgeknapt en vergroot. Deze 
uitbreiding werd in een steen van kleiner formaat, de z.g. rooswinkel, uitgevoerd, nu nog 
aanwezig in de oost- en noordgevel. Pieter overleed in 1568 en werd, evenals zijn vrouw in 
1581, in de St. Vituskerk van Oldehove begraven. Hun grafzerk met levensgrote figuur van 
hem en zijn vrouw Catharina van Loo is in de zuidgevel van de Oldehove te Leeuwarden 
ingemetseld. 

Anna Catharina van Dekema, dochter van Pieter en Catharina en getrouwd met Jurjen 
Ripperda, vermaakte in 1633 haar bezit aan Juw Meckema van Unia. Wat de familierelatie 
tussen hen was is mij niet bekend, maar Juw liet zijn dochter Anna Catharina dopen. Deze 
dochter, getrouwd met Gerlich van Doys, erfde Dekema State. 
Rond 1700 bewoonde Johan Louis van Doys het slot. In deze tijd moet de ronde traptoren 
afgebroken zijn omdat die bouwvallig geworden was. In 1722 was het huis verhuurd aan 
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Samuel Lannoy, wie er in 1748 nog woonde. 
 
In 1774 vermaakte Anna Catharina van Doys het huis aan haar nicht Elisabeth Maria Brunet 
de Rochebrune, de vrouw van Maurits Philips Houth. Een kleindochter van hen, Juliana Lucia 
Elisabeth Maria Houth, trouwde in 1791 met Gerard van Wageningen en vanaf dat moment 
zou de familienaam van de eigenaren van Dekema State niet meer veranderen. 
Zoon Jan Hendrikus Jetzo vestigde zich op Mammema State te Jellum in Baarderadeel en 
Jacobus Gerardus bleef als jongste zoon op Dekema State wonen. 

In Jelsum bepalen een lange muur met poort en een voormalige tuinmanswoning het beeld 
van het dorpsplein. Via dit gebouw kan men het stateterrein betreden. Het L-vormige gebouw 
bestaat sinds de verbouwing in 1814 uit een hoofdgebouw met empire-ramen en een fraaie 
toegangsdeur en een lagere vleugel. Achter de vensters ligt het voornaamste vertrek, de zaal. 
Hier hangt de unieke collectie familieportretten. In de kelder zijn restanten van de 
middeleeuwse stins zichtbaar. In 1996 kocht het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden het 
geheel. Het complex werd gerestaureerd en is nu museum. De inrichting toont hoe een 
voorname Friese familie rond 1930 een state bewoonde. Dekema State ligt op een omgracht 
terrein en is via een brug met rijk gesneden poort uit 1905 te bereiken. Hiervoor ligt het 
voorplein waarop de lange oprijlaan uitkomt. Een wandeling in de fraai aangelegde tuinen 
voert langs singels, een sier- en moestuin en een boomgaard. In het voorjaar bloeien er 
verschillende soorten stinzenplanten. De vroegste vermelding van het gebouw dateert uit 
1486, toen het als Fetzastate bekend was. Later werd de adellijke familie Camstra eigenaar 
van de state, die vervolgens op de familie Dekema, naamgever van de state, vererfde. Sinds 
het eind van de 18de eeuw tot 1996 was de familie Van Wageningen eigenaar van Dekema 
State. Verscheidene families bewoonden de Dekamastate vóór de Dekema's. Begin 16de eeuw 
trouwde de erfgename Reynsk van Camstra met Hette van Dekema (hun grafsteen is op 14 
mei 2013 teruggekeerd naar de state). Die naam is aan de state verbonden gebleven, hoewel 
ook na de Dekema's generaties volgden met andere familienamen:  Unia, Doys, Houth en Van 
Wageningen. In 1791 trouwde de erfgename Juliana Elisabeth Maria Houth met Gerardus 
van Wageningen uit Dordrecht. Door dit huwelijk kwam het huis aan de familie Van 
Wageningen, die er tot 1996 gewoond heeft. Gerardus van Wageningen was kapitein van het 
regiment Oranje te Friesland tot 1793, wethouder van Leeuwarden in 1821 en lid van de 
Provinciale Staten van Friesland. Hij was slotheer van 1832 tot 1852. Tot zijn nazaten 
behoorde Jan Hendrik Jetse van Wageningen thoe Dekema (1860-1908), die, zoals te zien is, 
de naam van de state aan zijn familienaam toevoegde. Deze statebewoner viel op doordat hij 
zich verwaardigde mee te doen aan een wielerwedstrijd. Ook reed hij minstens één 
schaatswedstrijd, georganiseerd door de ijsclub Thialf te Heerenveen (1893). Met 4 minuut 28 
op de 1500 meter reed hij niet zo snel als wij nu van Friese 'toppers' gewend zijn... Deze zelfde 
Jan Hendrik Jetse viel altijd op: hij had namelijk bepaalde opvattingen over een gepaste kledij. 
Op basis van historische bronnen ontwierp hij zijn eigen Oud-Fries kostuum. In artikelen en 
brieven trachtte hij dit kostuum ingang te doen vinden, maar dit lukte niet best. De laatste 
Van Wageningen die eigenaar was van de state, wederom een Gerard (1920-1994), bood onder 
meer gastvrijheid aan de bekende detectiveschrijver Havank (Hans van der Kallen, 1904-
1964). In 1990 richtte Gerard van Wageningen zelf de Vereniging Vrienden en Vriendinnnen 
van Dekema State op, waarna hij de overdracht van de state aan een stichting verzorgde.  

In Nederland zijn nog steeds een aantal schitterende kastelen, burchten en landgoederen te 
bewonderen. Vaak komt het voor dat zij verdwenen zijn of ingekapseld zijn door andere 
gebouwen. De Schierstins uit 1300 is daar echter een uitzondering op. Ooit woonden hier 
voorname families die in gevaarlijke tijden in de woontoren hun toevlucht zochten. Het grote 
stenen huis, ook wel stins genoemd, is prachtig om te zien. Nederland telt nog een aantal 
prachtige burchten, kastelen en landgoederen. Maar hun voorlopers - in Fryslân de stinsen - 
zijn bijna allemaal verdwenen of ingekapseld door andere bouwwerken. Op enkele na dan, 
zoals de rond 1300 gebouwde Schierstins in Veenwouden. Een stins is een verdedigbare 
woontoren van dikke bakstenen, waar voorname families een toevlucht zochten in tijden van 
gevaar. In de vijftiende eeuw werd De Schierstins in bezit genomen door het klooster 
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Claercamp uit Rinsumageast, een klooster van 'schiere' (=grijsgeklede) monniken. Vandaar de 
naam Schierstins. Vanaf de 17e eeuw woonden er adellijke en andere voorname mensen. Nu 
zijn het plekjes van ingetogen stilte, waar je je even in vroeger tijden kunt wanen. 

 

 
 
In het dorp Veenwouden staat een toren, zoals die nergens anders meer te vinden is in Noord-
Nederland: de Schierstins. Een stins is een woontoren van dikke bakstenen, waar voorname 
families een toevlucht zochten in tijden van gevaar. De Schierstins is omstreeks 1300 gebouwd 
en genoemd naar de latere bewoners: de ‘schiere’ (in het grijs geklede) monniken van het 
klooster Claercamp bij Rinsumageest. In de tweede helft van de 16e eeuw komen de toren en 
aanbouwen in bezit van particulieren: jonkheren, een burgemeester, professoren en doktoren

De Schierstins (Fries: Skierstins) is een uit bakstenen opgetrokken woontoren in Veenwouden, 
die uit het begin van de veertiende eeuw dateert. Het is het enige overgebleven steenhuis in 
Fryslân. 

 
 

De Schierstins rond 1927 

De Schierstins in Veenwouden werd rond 1300 gebouwd. Het pand komt voor in een bron uit 
1439 als het Schira Monnika huse: het werd genoemd naar de schiere ("grijze") habijten van 
de cisterciëmzermonniken van het klooster Claercamp bij Rinsumageest, van waaruit in de 
omgeving van Veenwouden turf werd gestoken. Later werd het gebouw bekend als de 
Schierstins (stins: "stenen woonhuis"). Na de reformatie werden kloostergoederen in beslag 
genomen. Dit gebeurde ook met de Schierstins: van 1580 tot 1609 was het pand in het bezit 
van de Staten van Friesland. Daarna kwam het in handen van particulieren, die het gebouw 
verschillende keren lieten uitbreiden. Rond 1814, toen de toenmalige burgemeester van 
Leeuwarden, Thijs Feenstra, eigenaar van de Schierstins werd, telde de toren twee aanbouwen 
en waren rond het complex een zomerhuis, een koetshuis (dat in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw zou worden gesloopt), een boomgaard en een park aangelegd. Aan het einde 
van de negentiende eeuw was de Schierstins echter zo vervallen, dat gesproken werd van 
sloop. Mede op initiatief van het Fries Genootschap werd het pand in 1906 gerestaureerd. Tot 
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rond 1960 deed de Schierstins dienst als postkantoor. Nadat de gemeente Datumadeel 
eigenaresse van het pand was geworden, volgde in het begin van de jaren zestig opnieuw een 
restauratie. Daarna werd de Schierstins eerst een museum (met een raads- en een trouwzaal) 
en later een cultureel centrum. In 1999 werd de bovenverdieping verbouwd tot 
expositieruimte. 

 

De Schierstins, Veenwoude 

In het dorp Veenwouden schuin tegenover de kerk staat een middeleeuwse toren met 18e en 

19e eeuwse aanbouwen op een omgracht terrein. De woontoren heeft een vierkant grondvlak 

met een schilddak. Oorspronkelijk een lage heuvel, daarin waren vier diepgaande kolommen 

met spaarbogen waren aangebracht. Tussen de vier kolommen zijn muren aangebracht met 

schietsleuven. De bewoonbaren ruimte was waarschijnlijk alleen met een ladder te bereiken. 

Over de kelder bevindt zich een kruisgewelf met spitse schildbogen. Uit de tekening van 

Stellingwerf blijkt dat reeds vroeg in de 18e eeuw een schilddak en aanbouwen aangebracht 

waren. Later is de grond rond de voet van de toren verwijderd.  De oudste schriftelijke 

vermelding is uit 1439. Hierin wordt melding gemaakt dat de stins eigendom is van het 

klooster Klaarkamp. De Schierstins is een van de weinige bewaarde kastelen in Fryslân. Dit 

gebouw te Veenwouden stamt uit de dertiende eeuw.  
  
  
 De aanbouwen dateren uit de 18e en 19e eeuw. Uit een oorkonde van 1439 blijkt dat de Schierstins,  
heten nu itta Schiera Monnika huse in Sinte Johanniswald' kort tevoren door ruil aan het  
convent Klaarkamp gekomen was en voordien 'Idszengha gude' heette. In de Leeuwarder Courant van 18 en 
25 december 1846 en 1 januari 1847 staat een advertentie van Notaris J. Albarda uit Leeuwarden, waarin 
melding wordt gemaakt van "Eene uitmuntende aangenaam gelegene Buitenplaats met Heeren Huizinge, 
Zomerhuis, Stalling, Wagenhuis, Tuinmans-woning, Tuinen, Broeijerij en andere annexen (Schierstins 
genaamd), alsmede 3 stukken vruchtbaar Weidland, aan en bij de Buitenplaats, alles staande en gelegen te 
Veenwouden", die "Uit de hand te huur voor den tijd van 3 jaren, ingaande de huizen op 12 mei 1847 en 
overigens op St. Petri 1847. [] thans in gebruik bij Mej. R. Scheltinga Spree. Het volgende jaar, op 16 april 
1847, vinden we opnieuw een advertentie van deze notaris. Nu zal er op 20 april een verkoping plaatsvinden 
van "Meubelen en Huisgeraden, als: mahonij Secretaire met marmeren blad, dito Commode met wit 
marmeren blad, 12 mahonij Stoelen, 2 dito Fauteuils, ronde mahonij Tafel, 6 Stoelen met zwarte zittingen, 
Speeltafeltje, 2 Waschtafeltjes, Tafel met bladen, Pendule, 2 Vasen, 2 Bedden met toebehooren, Vischnetten 
en Korven, Tuinbanken en Stoeltjes, Weerglas, Linnenpers, Mangel, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, 
Koper-, Glas-, Tin-. IJzer- en Aardewerk; verders eene verdekte Wagen met raamt en dissel, Jagtwagen, 
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Hooiwagen, Aardkar, Ploeg, Wijne, Gereiden, eene Boot met zeil en treil, 1 Schouw en hetgeen meer te 
voorschijn zal worden gebragt". De Stins wordt in 1916 aangekocht door de Stichting dr. H. Popta Gasthuis 
te Marssum. Het werd verkocht voor afbraak, maar dit hebben de voogden van het Gasthuis weten te 
voorkomen. Van 1916 tot en met 1953 heeft deze stichting de Stins in bezit gehad om daarna in 1953 te 
verkopen voor 3250 gulden. Er gaan geruchten dat de stichting de stins uit geldgebrek heeft moeten 
verkopen, maar dit is echter nooit bewezen. Bij een bodemkundig onderzoek in 1961 bleek dat de toren 
nimmer in het water heeft gestaan, en ook oorspronkelijk minder hoog was dan thans. Tot een hoogte van 
circa 8 m bestaat namelijk het muurwerk uit grauwrode kloostermoppen (7,5 x 31 cm), verwerkt in verband 
van twee strekken en een kop. Waarschijnlijk was toen boven de eerste serie schietgaten een tongewelf 
aangebracht. De toegang moet zich aan de oostzijde op de hoogte van deze schietgaten bevonden hebben. 
De verdieping was bereikbaar door toegangen in de noord en zuid gevels, wellicht middels wegneembare 
ladders. Toen deze eerste serie schietgaten na de uitvinding van het buskruit geen zin meer hadden, heeft 
men de begane grond uitgegraven en de bogen dichtgemetseld. De toren is tevens circa 1,5 m verhoogd; dit 
blijkt uit het metselwerk van dit gedeelte dat bestaat uit rode steen van iets kleiner formaat (8 x 28). De 
toren werd hogerop ingewelfd boven de toen aangebrachte schietgaten, terwijl over de nu hoge begane grond 
een nieuw gewelf geslagen werd. Op dit bovenste gewelf lag waarschijnlijk een aarden vloer. Wellicht was de 
toren van een kanteling voorzien. Een gewelf was noodzakelijk om uitroken te voorkomen. Naderhand is de 
toren wederom verhoogd, circa 2,5 m met zeer harde geel tot paarse steen van hetzelfde formaat in 
onregelmatig verband. Toen werden smalle schietsleuven of spiegaten aangebracht. Na de secularisatie is de 
ruimte op de verdieping als woning ingericht. Vensters en een schouw werden aangebracht. De bovenste 
overwelving werd verwijderd, terwijl eveneens op de hoogste verdieping vensters kwamen en het gebouw van 
een kap werd voorzien.
 
In de 18e eeuw werden de zandstenen vensters vervangen door houten schuiframen. Een venster aan de 
zuidzijde is echter gehandhaafd. Bij de restauratie in 1906 werd dit venster als voorbeeld genomen voor de 
overige vensters, welke werden gereconstrueerd. Bij deze restauratie stortte de westgevel in en werd in nieuw 
gebakken handvormsteen herbouwd. Deze restauratie vond plaats onder leiding van architect S. Koldijk. 
'Omdat van de oorspronkelijke bouw geen voldoende motieven meer aanwezig waren, is met deze restauratie 
de toren weer in de toestand gebracht zoals hij was omstreeks 1500'. Helaas is bij de restauratie in 1962 
wel getracht de middeleeuwse toestand terug te brengen, waardoor wederom veel origineel werk verloren 
ging. De vensters werden gedicht met uitzondering van het zandstenen kozijn, dat in 1906 nog in de 
zuidelijke gevel werd aangetroffen. Dit werd nu naar de noordzijde verplaatst, om aan de zuidzijde door een 
kopie te worden vervangen. De schietspleten werden zoveel mogelijk heropend.
 
In de 17e eeuw, mogelijk eerder, werd de stins aan de oostzijde met twee aanbouwen uitgebreid, welke op 
de tekening van J. Stellingwerf uit 1724 staan afgebeeld. Wellicht om de stins op de verdieping toegankelijk 
te maken van binnen uit, zal men in de 18e eeuw de toegangs-travee hebben verhoogd en van een klokgevel 
hebben voorzien. De vensters bezaten een kleine ruitverdeling. In de 19e eeuw zijn de gebouwen vergroot en 
van empire-vensters voorzien. Dit is te zien op een tekening van A. Martin.
Ook de stins had tot de restauratie in 1906 vensters met 6-ruiters. Bij de restauratie in 1962 is het 18e-
eeuwse karakter van de aanbouwen teruggebracht, waarbij de vensters van kleine ruiten werden voorzien. 
Hierbij werd tevens de 19e-eeuwse uitbreiding betrokken. Een gietijzeren hek, afkomstig van de R.K.kerk te 
Irnsum uit 1864, werd aan de noordzijde geplaatst. 

Nederland telt nog een aantal prachtige burchten, 

kastelen en landgoederen. Maar hun voorlopers - in 

Fryslân de stinsen - zijn bijna allemaal verdwenen of 

ingekapseld door andere bouwwerken. Op enkele na 

dan, zoals de rond 1300 gebouwde Schierstins in 

Veenwouden. Een stins is een woontoren van dikke 

bakstenen, waar voorname families een toevlucht zochten in tijden van gevaar. De stenen 

toren viel duidelijk op tussen de eenvoudige huizen van hout, leem, riet en plaggen. Het woord 
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stins is dan ook een samentrekking van 'steenhuis'. Het oudst bekende document over de 

Schierstins is een stuk vergeeld perkament uit het jaar 1439. Daarin wordt over het 'Schira 

Monnika huse' geschreven. Later gebruikt men het woord Schierstins. De stins is vernoemd 

naar de monniken van het klooster Claercamp bij Rinsumageest, die schiere (=grijze) pijen  

droegen. Onder leiding van dit klooster hebben monniken en leken turf gestoken in de wijde 

omgeving van Veenwouden. 

In de tweede helft van de 16e eeuw moet de katholieke kerk wijken voor 

die van de protestanten. De Schierstins komt in bezit van particulieren. 

Zo hebben een jonkheer, een hoge officier en een oud-burgemeester van 

Leeuwarden in het middeleeuws pand gewoond. In 1814 omvat het 

gebouw twee aanbouwen tegen de toren, een zomerhuis, paardenstalling, 

boomgaard en park. De Schierstins is een waar landgoed geworden. 

Aan het eind van de negentiende eeuw is de met klimop overwoekerde toren zo bouwvallig, 
dat sloop de enige uitweg lijkt. Dankzij het Fries Genootschap wordt het unieke bouwwerk 
in 1906 gerestaureerd. Tot omstreeks 1960 doet het gebouw dienst als postkantoor. In 
het begin van de jaren zestig volgt een tweede restauratie; de gemeente Dantumadeel is 
intussen eigenaar geworden. De Schierstins krijgt dan een publieke functie: eerst als 
museum met raads- en trouwzaal en later als cultureel centrum voor kunst- en 
historische exposities, lezingen en symposia. In 1999 wordt de bovenverdieping verbouwd 
en toegankelijk gemaakt om onderdak te bieden aan een permanente expositie. Kort na 
die tijd doopt een dochter van de in Veenwouden geboren schrijver dr. Theun de Vries de 
bestuurskamer in een naar hem genoemde 'keamer'. In dit vertrek wordt aandacht aan 
zijn werk besteed. 
 
Er wordt meestal van uit gegaan dat de Friese adel is ontstaan uit rijke lokale boeren, 
maar dat beeld lijkt niet juist te zijn. De Friese adel komt vooral voort uit oude aanzienlijke 
families de zogenaamde nobiles, zij onderhielden boven regionale contacten met de graven 
van Holland en de Bisschop van Utrecht. In de grafelijke administratie van de 14e en 15e 
eeuw komen we dan ook regelmatig  een aantal aanzienlijke Friese families over meerdere 
generaties tegen die land, huizen en heerlijkheden in leen hadden bij de graaf of bisschop. 
Voorbeelden hiervan zijn de Hoppers (Stavoren), Heemstra’s (Dongeradeel), Albada’s 
(Goenga) en de Harinxma’s (Sneek). Een aantal van de oude stinsen passen ook in dit 
patroon zo zien we dat de bewoners van ’s-Gravenhofstede (Stavoren), Camminghaburg 
(Leeuwarden), Roedenburg en Gruytermastins (Sneek) via een leenband met de graaf een 
aantal rechten en waarschijnlijk ook goederen in hun bezit hadden. Deze stinsen stonden 
dan ook open voor de graaf als grafelijke steunpunten. De grafelijke banden waren dus 
geen incidenteel allianties, maar structureel van karakter (P.Noomen 2009). Hierdoor 
moet ook het beeld wat wij tot nu toe hebben over de eigenerfde met hun gelijke rechten 
en plichten enigszins worden aangepast. Het blijkt dat de oude families die ook de 
leenmannen waren meer rechten hadden dan de rest van de eigenerfden. Voor deze 
families was het zelfs mogelijk om binnen het Roomse rijk, de opvolger van de graven, hun 
posities te behouden en zelfs te versterken. Dit gebeurde vooral met behulp van de oude 
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Karel privileges. Belangrijk hierbij waren oude rechten vooral het zogenaamde heerlijke 
recht waarmee de Friese adel veel grondrechten claimde. Dit heerlijke recht hield in dat 
de families die van oudsher de grond in bezit hadden en de rechten hierop konden opeisen. 

Fogelsanghstate is heden ten dage eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe 
Slooten en haar echtgenoot, de graaf De Marchant et d'Ansembourg. Zij heeft de state 
geërfd, zoals de state steeds door vererving in andere handen is overgegaan. Met andere 
woorden: het huis is nooit verkocht sinds het door de familie Van Fogelsangh halverwege 
de 17e eeuw werd gekocht van de Staten van Friesland. Oorspronkelijk, in de 
Middeleeuwen, behoorde het landgoed aan een klooster, zoals de plaatsnaam 
Veenklooster ook laat zien, maar ten tijde van de reformatie werd dit geconfisqueerd. 
Voordat in 1938 een Van Harinxma thoe Slooten eigenaar en bewoner van de state werd, 
was de familienaam van de bewoners Van Heemstra. Met name Hector Livius baron Van 
Heemstra heeft zeer lang de scepter over het huis gezwaaid, hoewel hij in zijn jonge jaren 
wel eigenaar, maar geen beheerder was; zijn vader nam die taak toen waar. Hector Livius 
was reislustig en heeft een reisverslag in brieven nagelaten van een reis naar Griekenland, 
Turkije, Egypte en Palestina. Op één van zijn reizen ontmoette hij zijn Duitse vrouw en 
met haar vestigde hij zich in 1870 definitief in Veenklooster. Koning Willem III heeft de 
state in die jaren tweemaal bezocht. Rond 1800 bewoonde zijn oudtante Cecilia van 
Heemstra Fogelsanghstate. Zij was getrouwd met Willem Anne van Haren, de grietman 
van Weststellingwerf. Verschillende keren verlliep de erfenis langs de vrouwelijke lijn, 
zodat de familienaam van de bewoners veranderde. Vóór de familie Van Heemstra zien we 
de namen Van Glinstra, Van Scheltinga en Van Rosema voorkomen. De familienaam 
Fogelsangh zelf is relatief kort aan de state verbonden geweest. Alweer door een huwelijk 
werd de naam van de bewoners Van Doma. Op de state is een schilderij aanwezig van 
Pibo van Doma, uit 1667.  

 

Maar we gaan nu eerst terug naar het begin. In de 9e eeuw kunnen we uit de administratie 
van de grote kloosters zoals die van Fulda afleiden, dat we in de vroege Middeleeuwen nog 
geen adellijke families in Fryslân kunnen vinden. Wel komen de al eerder genoemde 
“nobiles” en “etheling” tegen dus edelen. Deze edelen leden een herenleven en vormden 
een aparte bevolkingsgroep, dit valt ook af te leiden uit de weergelden 
(schadevergoedingen voor persoonlijk leed) die voor deze edelen hoger was dan voor andere 
personen. In deze vroege Middeleeuwen kwamen we in Fryslân toch ook al graven tegen, 
zoals de Brunonen. Daarnaast weten we uit de grafelijke administratie dat er in Fryslân 
ook al grafelijke steunpunten voorkwamen, zo vinden we daarin Wildinge (Wonseradeel) 
en Oud Waghenbrugge (de Zuidwesthoek). In het begin van de 12e eeuw kregen deze 
Hollandse graaf en de bisschop van Utrecht de grafelijke rechten van Fryslân in handen. 
En maakte in 1165 onderling afspraken over het innen van de tol en de waagrechten. 
Deze rechten werden vervolgens beleend aan de lokale edelen. In de vroege 12e eeuw zien 
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we nog geen groot verschil tussen Fryslân en de rest van het rijk. Net als in de rest van 
het rijk trok de graaf met zijn vertegenwoordigers volgens een vast patroon en route tussen 
de verschillende grafelijke goederen om tenslotte recht te spreken, deze grafelijke goederen 
werden vaak als hofland aangeduid. Het startpunt van de grafelijke rechtsreis door 
Fryslân was ’s-Gravenhofstede te Stavoren vervolgens via Kempenesse bij Bolsward, 
Bolsward zelf was een grafelijke munt en tol plaats,  en tenslotte naar het eindpunt 
Vroonacker (Franeker). In Franeker vond dan de inhuldiging van de graaf plaats waarna 
de rechtspraak kon worden gevoerd.  
    
Maar waarom zien we in Fryslân dan niet de overgang zoals in de rest van het rijk van het 
grafelijk naar het landsheerlijk systeem. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Als 
eerste waren de Hollandse graven hier niet inheems, en hadden daardoor weinig eigen 
grondbezit en bijna geen rechten op de woeste gronden. Deze grond had de graaf nodig 
om de lokale edel aan zich te kunnen binden, door het schenken van lenen en rechten. 
Dit binden was hierdoor maar op een beperkte schaal mogelijk, wat weer tot gevolg had 
dat de graaf zelf weinig naar Fryslân kwam om de banden ter plaatse te versterken. 
Waardoor de invloed van de graaf dan ook beperkt bleef. De tweede oorzaak had een direct 
verband met de eerste hiervoor genoemde. Dit was de aanwezigheid van krachtige lokale 
Friese edelen, de hoofdelingen. Zij accepteerde de graaf wel als landsheer maar stonden 
hem niet toe om meer rechten en belastingen te claimen. In de late 13e eeuw ontstonden 
er dan ook onenigheden tussen de Friezen en de graaf. De graaf probeerde meer invloed 
op het Friese bestuur te krijgen, door het recht om zelf schouten of baljuwen te benoemen. 
De Friese hoofdelingen stonden dit niet toe en wouden dit oude privilege zelf behouden. 
Als reactie hierop werd het grietman systeem ingevoerd. Maar om de graaf tegemoet te 
komen mocht deze wel lokale dorpsschouten benoemen, die vormden geen gevaar voor de 
lokale hoofdelingen. Een aantal van deze dorpsschouten waren Walta (Tjerkwert), 
Liauckema (Sexbierum), Regnarda (Oppenhuizen) en Hettinga (Nijland).  Alleen in 
Stavoren wat een grafelijk bolwerk was zonder een lokale hoofdelingen, zag de graaf kans 
om een schout te benoemen. Zo komen we hier in het begin van de 14e eeuw de al eerder 
genoemde familie Hopper weer tegen. Zo werd Tideman Hopper benoemd tot dijkgraaf en 
schout van Stavoren en ambachtsheer te Warns. 
  
Door een veranderende rol in de politieke en maatschappelijk positie van de Friese 
plattelandsadel veranderde ook hun machtspositie. Gedurende de late Middeleeuwen had 
de plattelandsadel kans gezien om een steeds grotere rol en belangrijke functies binnen 
de lokale en regionale besturen te verkrijgen, daarnaast werden de steden steeds 
belangrijker als economische en politieke centra’s. Een gevolg hiervan is een scheiding in 
de Friese adel en wel in de plattelandsadel en de stadselite. Op het platteland vinden we 
vooral de traditionele Friese adel met hun bezit op het platteland, waar zij een autonome 
macht over uitvoerden. Daarnaast zien we nu ook de stadselite ontstaan, deze bestaat uit 
het stadspatriciaat die gevormd wordt door de toplaag van handelaars en ambachtslieden 
in de steden aangevuld met een aantal leden van de plattelandsadel. Dit stadspatriciaat 
vormde het bestuur van de steden. Het gevolg van de veranderende machtsposities was 
dat het landsheerlijke gezag steeds verder werd ondermijnt en afnam. Door deze 
vermindering van landsheerlijk gezag groeide de spanning tussen de lokale edelen 
onderling. Zij gingen vervolgens hun conflicten weer zelf oplossen en de oude 
vettemaatschappij gehandhaafd bleef. Om hun positie te kunnen verdedigen bouwde de 
Friese edelen stinzen. Als gevolg van de voortdurende lokale vetes in Fryslân lukte het de 
graaf aan het einde van de 14e eeuw tenslotte alsnog om regionale bestuurders te 
benoemen . We zien dan dat graaf Albrecht van Beieren een aantal baljuws benoemde met 
o.a. weer Walta (Tjerkwert), Liauckema (Sexbierum) en Bockema (Sneek). 
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Stins komt van stien, stenen. In de Middeleeuwen, de periode van 500 na Chr. tot 1500 
na Chr., woonden de mensen in Dantumadeel in houten huizen. Alleen rijke mensen 
gebruikten stenen voor hun huis, en ook kerken werden van steen gemaakt. Die stenen 
kocht men bij Klaarkamp, want zoals je al weet werden daar van de klei uit het 
Klaarkampstermeer stenen gebakken. Voor dat bakken was veen nodig. Dat haalden de 
monniken uit de omgeving van Veenwouden. 

 

De Schierstins heet volgens een oorkonde uit 1436 eerst ‘Idszengha gude’ en ‘heet nu itta 

Schiera Monnika huse int Johanniswald’ 

  
In 1596 lezen we: ‘seeckere huijsinge ofte stins voormaels behoort hebbende onder den 
gewesen convente Claercamp staende in den dorpe Feenwolden genaempt claercamper 

schierstins mette oock d’eijgendum vande gracht ende het geboomte ende plantagie buijten opte 
cant ofte wal staende’. 

 

Na het jaar 1300 werd in Europa buskruit gebruikt. De stenen toren kon het geweld van de 

kanonkogels niet aan en verloor zijn functie. Bij latere verbouwingen verdwenen de stenen 

torens. Wat restte was een state (een slot of landhuis). 

  

In Fryslân staat nog één zo’n stenen storen: de Schierstins in Veenwouden. Er was nog veel 

woeste grond rondom Veenwouden was en maar weinig bouwland. De Schierstins dankt z’n 
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naam aan de schiere monniken. Dat zijn de monniken van Klaarkamp die rond het jaar 1400 

de nieuwe eigenaren van de Schierstins werden. De monniken haalden veen uit Veenwouden 

en dat vervoerden ze via de Schiersloot naar hun klooster. De weg van Damwoude naar 

Veenwouden liep toen via de Swartzenbergs Reed (dus niet, zoals nu, via De Valom). Deze 

Reed heet ook wel het Goddeloos Tolpad en gaat via het Tolhuis. Je kunt dat tolhuis op de 

kaart vinden. Het pad is er nu nog, het is nu een schelpenpad. Vroeger was het een onderdeel 

van het oude kloosterpad dat van Klaarkamp naar Drachten liep. Het komt al voor in een 

oorkonde van 1453. Tot 1580 was de Schierstins eigendom van de monniken. In 1580 werd 

Fryslân van katholiek protestant. Alle bezittingen van de kloosters vervielen aan de Staten 

van Friesland (het bestuur van Friesland). De kloosters werden gesloopt en de opbrengst van 

al die kloosters met hun bezittingen verdween in de schatkist van de Staten van Friesland. 

Gelukkig werd de Schierstins niet gesloopt maar verkocht. Door het buskruit verdwenen veel 

stinsen, maar de meeste states bleven nog honderden jaren staan. Op oude kaarten van 

Dantumadeel zie je ze liggen. Klik maar eens op de website op de kaart van Schotanus uit 

1718. Daar heten de states Edelen Staten. In 1439 ontvangt Thieppka Sceltama van Juwe 

Bockama de Melkema State te Rinsumageest.  

 

In de Leeuwarder Courant van 26 januari 1754 staat: Te koop Melkemastate met grote 

plantage te Rinsumageest, begerechtigt met een dubbele bank in de kerk aldaar.  

Op 22 mei 1754 staat er in de krant: Melkema State te Rinsumageest op afbraak verkocht. 

In een oorkonde van 1421 wordt Sydze Thiarda ‘upter Gaest’ genoemd.  Hij was grietman 

(burgemeester) van Dantumadeel. 

 

Leeuwarder Courant 1 oktober 1835 

Bij het afbreken van Tjaarda-slot wordt een kistje gevonden dat in de muur zat ingemetseld. 

In het kistje zitten de wapenstempels van de laatste leden van het geslacht Hermana. 

 

In 1421 wordt er gesproken over Eijsinga State. Feije Asinga schenkt dan een stuk land aan 

het klooster Genezareth. In 1431 wordt hij Feije Eijsingha genoemd en doet hij een schenking 

aan het klooster Klaarkamp ‘om de zaligheid’ van hemzelf en een paar familieleden te 

ontvangen. 

Leeuwarder Courant 10 dec. 1791 

Te koop: Eyssinga-State te Rinsumageest met tuinen en bossen en 90 pondematen grond. 

LC 7 april 1805: Te koop grote afbraak van Eijsinga-State waaronder 30.000 stenen. 

 

In de belastingboeken van 1511 komt ‘Peter op Rinsma guedd’ voor. Hij moet belasting 

betalen voor 29 pondematen veengrond, 10 pondematen zaailand en 31 pondematen 

grasland. 

Leeuwarder Courant 2000 

Te koop aangeboden Rinsma State. Voormalig gemeentehuis van Dantumadeel.   

Momenteel (2007) is Dirk Scheringa de eigenaar. 
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Rinsma State 

 
 

Een selectie van Staten en Stinzen in Fryslân: 

• Dekema State te Jelsum  
• Martena State te Cornjum  
• Uniastate te Bears  
• Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden  
• Schierstins te Veenwouden  
• It Poptaslot (Heringastate) te Marssum  
• Schatzenburg te Dronrijp  
• Vijversburg te Tytsjerk  
• De Klinze te Aldtsjerk  
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• Stania State te Oentsjerk  
• Ald Slot te Wergea  
• Eysingahuis te Leeuwarden  
• Het Princessehof te Leeuwarden  
• Fogelsanghstate te Veenklooster  
• Jongemastate te Rauwerd 
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Het Woudenlandschap 

 
Veen is na de laatste ijstijd ontstaan, zo’n 10.000 jaar v. chr. Door de hogere temperaturen 
begon het ijs te smelten en schuurde het smeltwater de ondergrond tot dalen. De 
zandverstuivingen die na de laatste ijstijd plaatsvond, zorgde ervoor dat de dalen met een 
ondoordringbare laag fijn zand verstopt raakte. Dit vormde afvoerloze laagte in de bodem. 
Bovenop deze afvoerloze laagte vormde zich veen, dat zich ontwikkelde tot een moerasbosveen. 
Dit moerasbosveen groeide zo snel dat de vegetatie het contact met het grondwater verloor. 
De vegetatie werd steeds meer afhankelijk van voedselarm regenwater. Dit leidde tot de 
vorming van het veenmosveen, dit zijn de typische Spaghnum-soorten (veensoorten) die 
hoogveen gebieden rijk zijn. 

Het verschil tussen hoogveen en laagveen lijkt heel simpel te zijn. Hoogveen komt voor in 
Hoog-Nederland en laagveen in Laag-Nederland. En de grens tussen Hoog- en Laag-Nederland 
ligt op één meter boven het Normaal Amsterdams Peil, dus waar de grens is, is ook duidelijk. 
Maar wat is het nu precies en hoe werd het ontgonnen? In Nederland is niet veel van het 
oorspronkelijke hoogveenlandschap meer over. Het werd bijna allemaal afgegraven. Dit ging 
als volgt: in het natte moerasgebied werden eerst kanalen gegraven, waardoor het water weg 
kon stromen. Daarna werd de turf gestoken en via dezelfde kanalen weggebracht. Eeuwenlang 
werden steeds meer stukken hoogveen afgegraven en nu is bijna alles weg. 
Het landschap is hierdoor een paar meter verlaagd. Onder het veen ligt vaak zand uit de ijstijd. 
Van het laagveen is nog iets meer bewaard. Laagveengebieden werden, naast het scheppen 
van turf, ook vooral geschikt gemaakt voor het weiden van schapen en verbouwen van 
gewassen. Dit deed men door er dijken om heen te bouwen. Het verbouwen van 
landbouwgewassen ging moeizaam, omdat veengrond per kilo wel 14 liter water vast kon 
houden. Dus bleef de grond eigenlijk te nat en verrotten de gewassen vaak op het land. Omdat 
gras er het beste op groeit, wordt het nu meestal als grasland gebruikt. 
Ook van laagveen werd turf gemaakt. Het werd geschept en te drogen gelegd. 
Het steken van laagveenturf was veel zwaarder dan van hoogveenturf. Bij het laagveen stonden 
de scheppers zelf vaak in het water. Dit was erg ongezond werk. 

De zuidoosthoek van Fryslân, ruwweg het gebied tussen Wolvega, Heerenveen,Gorredijk, 
Drachten, Bakkeveen, Appelscha, Noordwolde en Steenwijk, ligt tegenwoordig voor het 
overgrote deel op zandgrond. Alleen de stroomdalen van de Drait, het Koningsdiep, de Tjonger 
en de Linde met hun smalle bovenlopen en zijstroompjes bevatten tegenwoordig nog wat 
grotere oppervlakten aan veengrond, maar in totaal bestrijken deze niet meer dan 15 % van 
de totale oppervlaakte van zuidoost Fryslân. Het landschappelijk contrast tussen de zand- en 
veengronden is eveneens groot. De zandgronden van de zuidoosthoek hebben een sterk 
gesloten landschap met talrijke elzensingels en houtwallen, een reden waarom dit gebied ook 
wel de Zuidelijke Wouden wordt genoemd. De houtranden liggen langs langgerekte 
stroomvormige kavels met dwars daarop de langgerekte boerderijlinten  van de wegdorpen. 
De veengronden langs de riviertjes daarentegen hebben juist een heel open landschap van 
weilanden en hooilanden begrensd door sloten. Kenners van de middeleeuwse geschiedenis 
en historisch-geografen hebben al enkele decennia sterke aanwijzingen dat de zuidoosthoek 
tijdens de middeleeuwen geen zand- maar een veenlandschap moet zijn geweest. De 
strokenverkavelingen, die niet of nauwelijks lijken te zijn beinvloed door het onderliggende 
zandreliëf, de wegdorpen en de ontdekking van talrijke verlaten nederzettingsassen dichter bij 
de riviertjes, maken de kans zeer groot dat deze gebieden in de Middeleeuwen (10e – 13e 
eeuw)hoofdzakelijk als veenontginningen zijn ontstaan en pas in een later stadium in een 
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zandlandschap zijn getransformeerd. Hoe en wanneer deze grote landschappelijke omslag 
precies tot stand kwam, is tot op heden nog nauwelijks onderzocht. Drie recente inkijkjes in 
de bodem bij Oranjewoud en Katlijk – enkele kilometers ten oosten van Heerenveen – boden 
een kans om hierover meer te weten te komen. 

 

Pingoruïne. Bakkeveense duinen 

Aan het einde van de jaren negentig kwamen bij grondwerkzaamheden op het landgoed 
Pauwenburg bij Oranjewoud – gelegen binnen het middeleeuwse dorpsgebied van Brongerga 
– een groot aantal greppels en spitsporen bloot te liggen. Deze grondsporen lagen op het 
hoogste deel van de brede keileemrug die zich ten noorden van het Tjongerdal uitstrekt. De 
keileem ligt hier op 120-150 cm diepte en wordt afgedekt door een dunne laag dekzand met 
aan de top een cultuurdek van 40 cm dik. Thoe Spek voerde een onderzoek uit naar deze 
sporen in samenwerking met het Ageologysk Wurkferbân en het paleoecologisch adviesbureau 
BIAX-Consult. De 264 greppels die waren blootgelegd lagen in bundels gerangschikt die 
onderling niet met elkaar waren verbonden. Hieruit wordt duidelijk dat de greppels niet voor 
de afwatering hebben gediend. De individuele greppels waren 60-120 cm breed en 10-20 m 
lang. Bij het couperen bleken ze voor 80 % te zijn gevuld met veenresten.dit veen had in vers 
aangesneden toestand een roodbruine kleur en bevatte talrijke houtfragmenten. De overige 
20 % van de vulling waren schollen grijszwart en lichtgrijs zand, vrijwel zeker afkomstig van 
een veldpodzolgrond, het bodemtype  dat in de ongestoorde grond tussen de greppels goed 
herkenbaar was. De onregelmatige vulling van veenbrokken en zandlenzen wijst niet op een 
natuurlijke opvulling of op een geleidelijke dichtslibbing van de greppels, maar veel meer op 
een doelbewuste opvulling ineens door de mens. Klaarblijkelijk wilde men veenresten en delen 
van de toplaag van het zand wegwerken in greppels. Archeologische inspectie van een groot 
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aantal greppelvullingen bracht in totaal zestien scherven aan het licht. Het betrof 
kogelpotaardewerk, ongeglazuurd en geglazuurd steengoed en grijs-rood aardewerk uit de 
dertiende tot vijftiende eeuw.  Vrijwel zeker weerspiegelt de datering van deze scherven de 
periode waarin het desbetreffende stuk land in gebruik is geweest. Het jongste aardewerk geeft 
aan dat de greppels vermoedelijk in de 15e eeuw – of kort daarna – zijn gegraven. 
Paleobotanisch onderzoek van enekel veenbrokken uit de greppels toonde aan dat het hier om 
sterk verdroogde resten van een voormalige hoogveenvegetatie ging, met onder meer 
plantenresten van diverse veenmosveensoorten, eenarig wollegras, gewone dophei en 
struikhei. Dehoutresten bleken zonder uitzondering van berk afkomstig. Ook dit wijst op 
verdroging van hoogveen, dat juist aan de randen en in verdroogde delen van 
hoogveenlandschappen berkenbroekbossen groeien. Uit het onderzoek van de greppels 
kunnne we de volgende conclusies trekken: 

- de hooggelegen keileem- en dekzandrug bij Oranjewoud moet tot in de late 
middeleeuwen overgroeid zijn geweest met hoogveen; 

- dit hoogveen is vermoedelijk in de 13e eeuw ontgonnen en is vervolgens enkele 
eeuwen lang als agrarische veenontginning geexploiteerd; 

- door dit agrarische gebruik en de bijbehorende ontwatering is het 
hoogveenpakket zo sterk ingeklonken en geoxideert dta nog slechts een dunne 
en sterke uitgedroogde toplaag overbleef; 

- in de 15e of vroege 16e eeuw besloten de toenmalige gebruikers van de grond 
om deze verdroogde veenlaag onder te werken in een reeks van brede greppels 
die vervolgens werden afgedekt met een bezandigslaag; zo veranderde in zeer 
korte tijd een middeleeuws veenlandschap in een vroegmodern zandlandschap; 

De podzol is een bodemtype dat in de schrale dekzandgronden in Noord-Europa, waar een 
neerslagoverschot heerst, veelvuldig voorkomt. De naam is van Russische oorsprong: pod 
betekent "onder" en zola betekent "as". De naam is afgeleid van de grijze (en dus askleurige) 
uitspoelingslaag die in veel podzolgronden goed zichtbaar is. Podzolen worden in 
bodemclassificatiesystemen vaak op het hoogste niveau onderscheiden. In het Amerikaanse 
classificatiesytsteem heten ze Spodosol. In de Nederlandse classificatie worden ze 
Podzolgronden genoemd. Een podzolbodemprofiel is herkenbaar door een toplaag van 
humusrijke grond, waaronder een bleekgrijze (uitspoelings)laag, daaronder een donkere 
(inspoelings)laag en geheel onderop de oorspronkelijke bodem. Een podzol is ontstaan door 
een eeuwenlang proces van uitspoeling en inspoeling in leemarm dekzand. Het dekzand is 
tijdens de laatste ijstijd door de wind als een metersdikke deken afgezet. 

 
Tjongermolen bij Mildam 

Terwijl de Linde de geografische grens vormt tussen Fryslân en Overijssel en de zuidelijk grens 
van de gemeenten Oost en Weststellingwerf, vormt De Kuinder, of zoals de Friezen zeggen de 
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Tjonger, de noordgrens van deze gemeenten. De Tjonger is ook de taalgrens tussen Fryslân 
en de Stellingwerven, die in 1500 wel bij de provincie Fryslân werden ingedeeld maar waar de 
bevolking een Saksisch dialect spreekt. De Kuinder ontspringt bij de Drentse grens, niet ver 
van Veenhuizen en nam vroeger enkele zijbeken en dwarssloten op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De naam komt in oude oorkonden verschillende keren voor. Tussen 1039 en 1047 werden 
munten geslagen van Bruno II, graaf van Brunswijk, Staveren, Westergoo en Islego, waarop 
vermeld staat 'Ciunder'. (1) Ik besteedde reeds aandacht aan de oorkonde van 1165 waarin 
over ‘Kunren' wordt gesproken. (2) In 1200 komt in een oorkonde de aanduiding ‘in monte 
Qcunre' of 'Cunre' voor. (3) En in 1228 wordt gesproken over een 'tercio loco, qui est super 
Cunram fluvium apud Brokope' (4) (plaatselijk gebied, aan de bovenloop van de rivier de 
Cunre in de buurt van Brokope)  

De etymologen zijn het niet eens over de betekenis van de naam en de afleiding ervan. Het 
zou bij de plaats Kuinre aan de benedenloop van de rivier gaan om de resten van een 
graafschap, dat ontstond bij de regeling van het landsbestuur onder Frankische koningen (5) 
Van zo'n graafschap is echter nauwelijks iets bekend. Wel noemt de Vos van Steenwijk, dat 
het bij de rechten van de heren van Kuinre zou gaan om de resten van het graafschap Islego, 
dat door overstromingen in het Zuiderzeegebied grotendeels is verdwenen. (6)  

Molhuijsen zegt in navolging van de oude geschiedschrijver Brumanus dat de Kuinder 
genoemd is naar een figuur uit een middeleeuwse legende, de heilige Cunera. De verhalen 
over de heilige Cunera maken deel uit van een grote groep legenden, waarin een jonkvrouw 
Ursula de hoofdrol speelt. Zij was een Britse koningsdochter die de gelofte van maagdelijkheid 
had afgelegd en die om aan het huwelijk met een heidense prins te ontkomen in gezelschap 
van 11.000 maagden haar land per schip ontvluchtte. Het getal van 11.000 is vermoedelijk 
door een leesfout ontstaan. Een storm bracht de vloot van Ursula voor de Nederlandse kust. 
De schepen voeren de Rijn op tot bij Keulen, dat juist door de Hunnen belegerd werd. De 
Hunnen vermoordden de 11.000 maagden, maar na militaire schermutselingen namen zij de 
vlucht. De lichamen van de maagden werden daarop plechtig binnen de stad begraven. De 
verering van Ursula en haar gezellen breidde zich uit over geheel West-Europa en nam in de 
late middeleeuwen een grote vlucht. De feestdag waarop de heilige Ursula werd vereerd was 
21 oktober. Ook in het gebied van de middeleeuwse Stellingwerven en omgeving werd de 
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legende levend gehouden; men kan daarbij denken aan de Steenwijker jaarmarkt, die ook de 
11.000 heet. De legende van de heilige Ursula fungeerde als een soort raamverhaal voor 
allerlei andere legenden. Zo zou de heilige Cunera aan de marteldood bij Keulen zijn ontsnapt, 
waarna zij allerlei nieuwe avonturen beleefde. Zij zou door 'een koning van de Rijn' naar 
Rhenen zijn gebracht en door diens vrouw uit jaloezie zijn gewurgd. Zij werd in de 
middeleeuwen als martelares vereerd. 

Zoals reeds opgemerkt zegt Molhuijsen vervolgens op grond van de oude geschiedschrijver  
Brumanus dat de naam Kuinre kan worden afgeleid van deze Cunera. In de Oude Kerk te 
Amsterdam was een altaar aan Kunera gewijd, en in Kampen bestond de Cunera 
broederschap die de liefdadigheid beoefende en die met de Reformatie werd opgeheven. Een 
afleiding van de riviernaam de Kuinder van St Cunera die Molhuijsen noemt vindt men 
tegenwoordig niet meer waarschijnlijk. De rivier heeft twee namen: Kuinder en Tjonger. 
Volgens Heeroma is de Tj vorm het oudste. De naam Tjonger heeft dan te maken met het 
Oudfriese 'tiona' en het oud-Saksisch tiunan, teona. Woorden die allen verwijzen naar 'schade 
doen', schade toebrengen (7) De Tjonger werd als een 'kwaadaardige' rivier beschouwd, het 
was een 'razend water'. Als de vorm Kuinder de oudste is, zou deze onder Keltische invloed 
kunnen zijn ontstaan en is het woord 'Kuinder' vergelijkbaar met het Welsh 'Gwenddwr' (uit 
te spreken als: Keundeur), dat de betekenis heeft van 'schoon water'. (8) Schönfeld meent 
bijvoorbeeld dat de k van Kuunder oorspronkelijk is. Tjonger komt van tjonre dat weer afgeleid 
is van kionre. Ook Gysseling meent dat de k oorspronkelijk is en hij beweert dat Kuinder of 
Tjonger van Keunirà zou zijn af te leiden. Keunira hangt samen met (a)keun-'schitterend'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast veengreppels zijn elders op het landgoed Pauwenburg ook tienduizenden spitssporen 
aangetroffen. Ze waren als zwarte vlekken te zien in een lichtgrijze uitsspoeligslaag van een 
laarpodzolprofiel. Zonder twijfel gaat het hier om sporen van vroegere spitwerkzaamheden met 
behulp van een halvemaanvormige spade. Gezien de maximale breedte van de sporen ws het 
blad van de gebruikte spaden ca. 20 cm breed en was het snijvlak niet recht, zoals bij onze 
huidige spaden, maar afgerond. De spadesteken lagen voor het merendeel in bundels van drie 
met daartussen een smalle strook van ca. 20 cm niet gespitte grond. De dichtheid bedroeg 
gemiddeld 15 spadesteken per m2. De ouderdom van de spitsporen kon bij gebrek aan 
dateerbaar materiaal niet met zekerheid worden vastgesteld. De sporen liggen onder een 
cultuurdek van ca.40 cm. Dit ophogingsdek is naar alle waarschijnlijkheid vanaf de 16e of 17e 
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eeuw gevormd door een eeuwenlange plaggenbemesting. Gezien de aanwezigheid van 
hoogveenresten in de zuidoosthoek van het terrein met spitsporen, kunnen we er zeker van 
zijn dat ook dit terrein tot in de late middeleeuwen met een laag hoogveen was overdekt. 
Dekans is dan ook groot dat de spitsporen uit dezelfde periode stammen als de veengreppels. 
Waarschijnlijk zijn ook deze sporen ontstaan bij grondverbeteringswerkzaamheden in de 15e 
of 16e eeuw. 

Het onderzoek van de veengreppelsen spitsporen bij Oranjewoud geeft duidelijke aanwijzingen 
dat de brede keileemrug ten noorden van de Tjonger tot ver in de Middeleeuwen met hoogveen 
overdekt is geweest. Om deze veronderstelling beter te onderbouwen, is ook in de wijdere 
omgeving gezocht naar restanten van dit voormalige hoogveenpakket. Uit onderzoek in andere 
strken is bekend dat onder middeleeuwse kerken, dijken en boerderijplaatsen soms nog in 
elkaar gedrukte pakketten veen voorkomen. Bij een grondboring direct naast de 15e eeuwse 
kerk van het dorpje Katlijk, 1 km ten zuidoosten van het landgoed Pauwenburg, is inderdaad 
een dergelijk ineengedrukt veenpakket gevonden. Onder een zandig ophogingsdek van 70 cm 
dikte is een compacte laag veen van 80 cm. Dikte aangetroffen. Paleobotanische analyse 
(paleobotanie is de wetenschap die onderzoek doet naar fossiele planten en bomen) van dit 
veen gaf aan dat het hier inderdaad veenmosveen (hoogveen) betrof, dat door ontwatering en 
het gewicht van het kerkgebouw sterk geklonken was en bovendien aan de bovenzijde deel 
verdwenen was door oxidatie en mineralisatie. C14-dateringen van een monster uit de basis 
van het hoogveenpakket toonde aan dat de veengroei al rond 5700 v. Chr. begonnen was. 
C14-datering is een methode van radiometrische datering waarmee de ouderdom van 
organisch materiaal en ecofacten wordt bepaald met behulp van de isotoop koolstof-14. Met 
behulp van twee aanvullnede C14-dateringen en grondmechanische berekeningen kon 
aangetoond worden dat het hoogveenpakket ten tijde van de middeleeuwse ontginning tussen 
de 1,75 en 2,40 m dik moet zijn geweest. Bovendien bleek dat vanaf de volle Middeleeuwen 
(ontginning) debovenste 40-50 cm van het veen als gevolg van oxidatie moet zijn verdwenen. 
De top van het dekzand bij de kerk ligt op een hoogte van 1,15m+NAP. Daaruit kan 
geconcludeert worden dat de top van het hoogveenpakket op een hoogte van 2,90-3,55 m+NAP 
moet hebben gelegen omdat de brede keileemrug van Oranjewoud-Katlijk-Oudehorne vrijwel 
nergen boven de 2m+NAP uitsteekt, kan er dus inderdaad vanuitgegaan worden dat nagenoeg 
de gehele rug tijdens de volle Middeleeuwen met hoogveen overgroeid moet zijn geweest. 

De geschiedenis van Katlijk gaat terug tot in de dertiende eeuw. Het is bekend dat er in 
1254 een kapel stond, waarna langzaam een buurtschap ontstond. In 1525 kreeg de 
buurtschap een eigen kerk, waardoor het een dorp werd. 

 

Kaart van Friesland 1579 Frisia Occidentalis / Sibrandus Leonis Leovardiensis describ. 
Schaal [ca. 1:300.000]. (Antwerpen: Plantijn, 1579) 
 

Katlijk, Fries: Ketlik; leke, waterlossing is een dorp in de gemeente Heerenveen, oostelijk van 
Oranjewoud. Heeft nog enige heide en bos. Hervormde Kerk uit de 16e eeuw, met klokkestoel 
aan de weg “Kerkelaan” en tot 2012 nog een lagere school.. Evenals in Oudehorne wordt het 
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Sint Thomasluiden nog in ere gehouden. De oostelijke ‘boerenstreek’ wordt Groot-Katlijk, de 
rest Klein-Katlijk genoemd. (Ontleend aan de Encyclopedie van Friesland van 1958). De 
aanduidingen Groot-Katlijk en Klein-Katlijk komen op de kaart van Schotanus/Halma van 
1718 onder deze benamingen reeds voor. Opmerkingen: Op de kaart van Schotanus/Halma 
van 1718 wordt het gebied langs de vaart, dat nu “Ds Veenweg” heet, aangeduid als ‘Ny 
Katlijk’, terwijl op de kaart van Eekhof van 1848 aan de noordzijde van de vaart staat vermeld 
‘Boven Knype’ en aan de zuidzijde ‘Nieuw-Katlijk’. De 2 klokken in het klokhuis, welke in 1942 
door de Duitse bezetters werden gevorderd, dateerden uit 1752. Volgens de ‘Tegenwoordige 
Staat der verenigde Nederlanden’ 15e deel (1788?) zou Katlijk komen van Catholica . Het 
beeldje “De Raaptepper”heeft een link met de vroegere bijnaam voor de bewoners van Katlijk: 
de Ketliker sânrapen. 

 

 Thomastsjerke of Thomaskerk in Katlijk 

Betekent dat ookde andere zandgrondenvan de zuidoosthoek in de middeleeuwen overgroeid 
zijn geweest met hoogveen? Die vraag kan n iet met zekerheid beantwoord worden, omdat 
elders in het gebied nog niet zulk gedetailleerd onderzoek is verricht als bij Oranjewoud en 
Katlijk. Daarom wordt vooralsnog gebruik gemaakt van een meer modelmatige aanpak, 
gebaseerd op een reeks van mogelijke indicatoren voor de voormalige aanwezigheid van een 
hoogveendek. Debodem in zuidoost Fryslân bevat nog veel directe en indirecte sporen van de 
vroegere hoogveenbedekking. Soms gaat het om kleine restlagen van hoogveen, soms om 
waterhardlagen in de ondergrond, soms om moerige podzolgronden waar het oorspronkelijke 
hoogveendek sterk is veraard en geoxideerd. Bovendien is het diepzwarte cultuurdek van veel 
laarpodzolgronden in deze streek vrijwel zeker niet door plaggenbemesting ontstaan, maar ok 
door vermenging van hoogveenresten met de onderliggende zandondregrond. Wanneer voor 
zuidoost Fryslân al deze bodemtypen in kaart worden gebracht, blijkt meer dan de helft van 
alle zandgronden in dit gebied dergelijke concrete aanwijzingen voor voormalig hoogveen te 
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bevatten. Zuidoost Fryslân is in de Middeleeuwen voor 80 % dus met hoogveen overgroeid 
geweest. De resterende 20 % bestond uit de laagveengronden in de stroomdalen, die in die 
tijd nog dicht waren begroeid met elzen- en berkenbroekbos (wold, woud), plaatselijk 
afgewisseld met open zeggeveenmoerassen. Slechts enkele procenten van de gehele 
zuidoosthoek bestond duizend jaar geleden uit droge zandgrond. Meestal waren dit kleine 
dekzandruggen en dekzandkoppen (geest, schoot, horne) die door hun begroeiing met loofhout 
(loo, holt)als kleine beboste eilanden in een onmetelijk groot veenmoeras lagen. Voorbeelden 
zijn de dekzandruggen bij Weper, Jardinga, Makkinga, Appelscha, Boyl en Boekelte. 

Littenseradiel:  Kaetsebaan 2 te Wommels. ArGeoBoor rapport 1240. Uit het verkennend 
booronderzoek is gebleken dat ter plaatse van de uitbreiding terplagen aanwezig zijn die 
kunnen teruggaan tot in de ijzertijd. Door archeologie vriendelijk te bouwen is een 
vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 
 
Boarnsterhim:  Jirnsum, Locatie Gouwsterdyk. ArGeoBoor rapport 1230. Uit het bureau en 
verkennend booronderzoek is gebleken dat de locatie ligt op geulafzettingen. Er zijn geen 
oeverafzettingen aangetroffen waar eventueel archeologische resten in verwacht worden. Er 
is geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te voeren.  
 
Tytsjerkstradiel: Noord-Burgum, Locatie Zwartkruis. ArGeoBoor rapport 1233. Uit bureau- 
en verkennend booronderzoek bleek dat diverse zones met intacte podzolbodems aanwezig 
waren. In deze gebieden is een karterend booronderzoek geadviseerd.  
 
Tytsjerkstradiel: Noord-Burgum, Locatie Zwartkruis. ArGeoBoor rapport 1258. Een 
waarderend onderzoek ter plaatse van een vondst van een bewerkt vuursteenfragment 
(afslag). Het onderzoek heeft enkele mogelijke bewerkte vuursteenfragmentjes alsmede 
verbrande vuursteenfragmentjes opgeleverd, maar geen overtuigende stukken om te kunnen 
spreken van een vindplaats. Er is aanbevolen om een archeologische inspectie/begeleiding 
uit te voeren na het verwijderen van de bovengrond. 
 
Tytsjerkstradiel: Burgum, Centrale As. Vuursteen vindplaats 220. ArGeoBoor rapport 1206. 
Bij een veldkartering waren hier een aantal fragmenten bewerkt vuursteen geraapt. Uit het 
booronderzoek is gebleken dat de bodem grotendeels verstoord is. 
 
Súdwest-Fryslân: Stavoren, Middenmeer. ArGeoBoor rapport 1243. Het een veldinspectie 
bleek dat  er greppels en aardewerk uit de volle middeleeuwen op het terrein aanwezig 
waren. De boringen wezen uit dat er sprake was van overstromingslagen op het veen en dat 
in het veen zelf waarschijnlijk veenwinningskuilen aanwezig waren. Onder het veen bevond 
zich een dekzandrug met een intacte podzolbodem. Geadviseerd is om een 
proefsleufonderzoek uit te voeren naar archeologische resten in de overstromingslagen en de 
top van het veen. Ook is een booronderzoek aanbevolen om na te gaan of er nog 
archeologische resten aanwezig waren in de top van de dekzandrug. 

Nu duidelijk is dat het oorspronkelijke landschap van de zuidoosthoek voor een belangrijk 
deel uit hoogveengebieden heeft bestaan die in later tijd door oxidatie, klink en systematische 
vervening grotendeel zijn verdwenen, krijgen we ook beter zich op de grote landschappelijke 
omslag: die van een open middeleeuws veenontginningslandschap naar een gesloten 
vroegmodern zandlandschap. Bedenk daarbij dat het natuurlijke landschap ten tijde van de 
ontginning bestond uit een reek van opbollende hoogveenkussens ter plekke van de huidige 
keileem- en dekzandplateaus die via kleine veenstroompjes afwaterden op riviertjes als de 
Tjonger en de linde. De oudste ontginningen (vermoedelijk uit de 10e of 11e eeuw) lagen langs 
de benedenstroom van deze riviertjes. Geleidelijk aan bereikten de kolonisten via de riviertjes 
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de meer bovenstrooms gelegen gebieden. Nadat ze zich door smalle, dichte gordel broekbos 
hadden geworsteld, bereikten ze de veel opener hoogveengebieden daarachter en groeven ze 
een groot aantal parallel gelegen ontwateringsslotendwars op de rivier, steeds hoger het 
hoogveen in. Vanwege de hellingshoek van het veen, stroomden deze sloten aanvankelijk nog 
op natuurlijke manier af. 

 

hoogveenlandschap 

Een dekzandrug is een opgestoven hoogte van dekzand. Het merendeel van deze hoogtes zijn 
ontstaan in de laatste ijstijd, het Weichselien. Als ze nog wat verstoven zijn aan het einde van 
de laatste ijstijd spreken we van jong dekzand, anders word het oud dekzand genoemd. 
Wanneer dekzand in de historische periode (veelal in de Middeleeuwen) is verstoven, spreken 
we van stuifzand. Het wijdverspreid voorkomen van dekzand in Nederland, Duitsland en de 
bodem van de Noordzee, hangt samen met het klimaat en de hydrologie in de laatste ijstijd. 
Met de schrale begroeiing in de laatste ijstijd was het landschap een poolwoestijn of toendra. 
De afwatering van het vele sneeuwsmeltwater was in de lente slecht door de (permafrost, de 
bevroren ondergrond, en in beken en riviertjes ontstonden grote zandbanken. Krachtige 
winden woeien over de met zeeijs bedekte noordelijke Atlantische Oceaan en de Schotse en 
Fennoscandinavische ijskappen en over het omringende laagland. Dekzandruggen zijn 
langgerekt: kilometerslang en honderden meters breed. Het dekzand reikt er tot enkele meters 
hoger dan de omgeving. Vaak zijn (aaneengeschakelde) paraboolvormen binnen de 
dekzandrug te herkennen die vaak min of meer de overheersende wind uit de tijd van hun 
vorming volgen. In Nederland was dit veelal wind uit noordwestelijke en zuidwestelijke 
richtingen. Met het zachtere klimaat aan het begin van het Holoceen kwam er meer en hogere 
plantengroei, waardoor het dekzand niet langer verwaaide en het gegeselde landschap van de 
ijstijd vastgelegd werd. De dekzanden zijn vrij kalkarm en daardoor ontwikkelden zich dunne 
Podzol-bodems in de begroeide dekzandruggen. Sinds de bronstijd werden de 
dekzandgebieden vrijwel overal wel voor landbouw gebruikt. Soms was dit roofbouw en bleven 
na enkele oogsten kale zandakkers over die daarna verstoven. In Oost- en Zuid-Nederland 
liggen veel oude essen boven op dekzandruggen: dit zijn akkers die eeuwenlang in gebruik 
zijn gebleven en met mest werden opgehoogd. Archeologisch onderzoek richt zich vaak op de 
flanken van dekzandruggen omdat de mensen daar veelal woonden. De akkers lagen boven 
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op de rug, weilanden lagen in de vochtige en vaak drassige gebieden langs beekjes tussen de 
ruggen en de mensen woonden er tussenin, op de flanken. De bovengrond is er vaak wat 
dikker dan op de top en dus minder verstoord. In nat West- en Noord-Nederland zijn 
dekzandlagen vaak begraven door veen. Rivierklei en zeeklei. Het dekzand komt op enige 
diepte in de ondergrond voor, bijna overal waar geen rivieren of beken lagen. 

Op de flanken van de hoogveenkoepels legden kolonistende eerste nederzettingen aan. Door 

langdurige ontwatering klonk het veen echter sterk in en verteerde ook de top van het veen in 

ras tempo. Soms was men daarom gedwongen om de nederzettingen hoger het veen in te 

verplaatsen. De verlaten nederzettingen zijn vaak nog te herkennen aan oude kerkhoven of 

veldnamen die daarnaar verwijzen. Omdat de dikte van het hoogveen in dit deel van Fryslân 

hooguit 1-2 m bedroeg, kwam al na enkele eeuwen van gebruik de onderliggende zandlaag in 

zicht. Uiteindelijk werd op veel plaatsne het resterende veenlaagje zo dun, dat het de moeite 

loonde om deze restlaag met de spade in de onderliggende toplaag van het zand te spitten. 

Was de veenlaag nog wat dikker of had deze door onomkeerbare uitdroging een erg slechte 

structuur gekregen, dan werden de bonken restveen in diepe zandgreppels ondergewerkt, 

waarna men de greppelsafdekte met het zand dat tevoren uit de greppels gegraven was. Het 

regelmatige patroon van de oude veenverkaveling werd daarbij als het ware ‘geprint’ op de 

onderliggende zandondergrond. Dat is de reden dat wij heden ten dage nog altijd de typische 

kenmerken van een veenlandschap kunnen waarnemen in een zandlandschap.  

Glinsterende meren en uitgestrekte weilanden. Tussen deze typisch Friese 
landschapselementen vinden we een uitzonderlijk stukje bos en heide. Dit gebied heet de 
Duurswouderheide en herbergt een aantal duidelijke pingoruines, overblijfselen van de laatste 
ijstijd. De mens heeft hier eeuwenlang gezwoegd om te kunnen blijven bestaan en heeft 
dankbaar gebruik gemaakt van de elementen die dit gebied te bieden heeft. Uitgestrekte 
weilanden en glinsterende meren, zo kent men Fryslân. Toch was deze provincie ooit bedekt 
met grote, dichte oerbossen. Rond de zeventiende eeuw verdwenen deze bossen, zowel door 
natuurlijke als menselijke factoren. Het grondwater steeg en de mens ging de grond steeds 
meer gebruiken waardoor het meeste bos uit het gebied verdween. In de achttiende eeuw 
kwam het bos weer enigzins terug in de vorm van hakhoutbossen, bossen en parken 
aangelegd door de plaatselijke adel en als aanplanting om zandverstuivingen tegen te gaan. 
De bossen van Fryslân vindt men tegenwoordig vooral in Zuidoost-Friesland. Rond het dorpje 
Bakkeveen liggen vele bosgebieden, maar we vinden hier ook heide. Het grootste heidegebied 
van Fryslân komt men hier tegen: de Duurswouderheide. In dit gebied komen grafheuvels uit 
de Bronstijd voor maar ook bijzondere aardkundige elementen kan men hier vinden.  
 

 

 

In dit bos- en heidegebied komen namelijk ook meren voor. Wie langs de Duurswouderheide 
loopt kan deze glinsterende oppervlakten niet missen. Dit zijn echter geen normale meren 
maar pingoruines, ontstaan tijdens de laatste ijstijd toen de Nederlandse ondergrond tot een 
diepte van enkele tientallen meters permanent bevroren was. Pingoruines zijn laagtes 
omgeven door een randwal. Ze zijn ontstaan door het afsmelten van een heuvel met een kern 
van bodemijs, zogenoemde pingo' s. Deze pingo's ontstaan wanneer er kwelwater uit de 
ondergrond in de permafrostlaag komt en niet ver onder de oppervlakte bevriest. Door het 
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aangroeien van de ijslens wordt de aarde boven de lens opgedrukt en zo ontstaat een heuvel. 
Wanneer de bovenkant van de ijslens vrijkomt kan deze gaan smelten. Zo kan de aarde op de 
heuvel langzaam naar beneden glijden en een ringvormige wal vormen. Na het afsmelten van 
de ijslens blijft een met water gevuld gat over: de pingoruine. Deze kommen zijn doorgaans 4 
tot 6 meter diep. De grootste pingoruines van de Duurswouderheide zijn de Modderpoel en 
het Waskemeer. De laatste naam verwijst naar het oude gebruik om er schapen in te wassen. 
 

 

 

De Duurswouderheide ligt op een grote dekzandrug. Het landschap werd vroeger gekenmerkt 
door venige rivierdalen en andere dekzandruggen. Op de droge dekzandruggen vestigden 
mensen zich. Deze bewoners kapten de bossen en legden akkers aan. Er werd dankbaar 
gebruik gemaakt van het voorkomen van veen in dit gebied want er werd volop turf gestookt 
voor verwarming. Ook de heide werd niet ontzien. Er werd heide afgeplagd  om de bodem 
vruchtbaarder te maken. Het landschap zoals we dat nu kunnen zien is dus niet alleen 
bepaald door de natuur, maar is ook een stuk overgebleven gebied waar veel menselijk 
ploeteren heeft plaatsgevonden. De bewoners van dit gebied hebben eeuwenlang gezwoegd 
voor hun bestaan. Bezoekers van het mooie gebied de Duurswouderheide wordt aangeraden 
even door te wandelen naar het noordelijker gelegen stuk bos, 't Oude Bosch. Dit is een 
overblijfsel van een bos aangelegd door een adelijke familie uit de omgeving voor de 
houtproductie. Vandaar dat er in 't Oude Bosch vele rechte paden te vinden zijn. Samen met 
de Duurswouderheide vormt 't Oude Bosch een complete overgang van de hoge gronden naar 
lagere gebieden 

In 2003 is Natuurmonumenten gestart met de uitvoering van het project Wateren. Het gebied 

wordt begrensd door de Bosweg, de Huenderweg en de Vledder Aa. In het verleden waren 

hoogteverschillen door egalisatie verdwenen. Natuurmonumenten heeft dit reliëf weer 

teruggebracht. Laagtes, zogenaamde slenken zijn weer uitgegraven . Hierdoor treedt weer 

kwelwater uit, wat zich een weg naar de Vledder Aa baant. Door het verwijderen van de 

voedselrijke bovengrond  is voedselarm zand en keileem aan de oppervlakte komen te liggen. 

Met de vrijkomende grond zijn hoogtes en ruggen gemaakt, die zijn afgedekt met voedselarm 

zand. Plaatselijk zijn ze beplant met bos. Daarnaast zijn enkele strakke houtwallen verwijderd 

en zijn open verbindingen gemaakt met de Hertenkamp en het aangrenzende Wapserveld. Hier 

en daar zijn poelen aangelegd, zoals in de herstelde vloeiweide.  Rondom deze vloeiweide ligt 

nu weer een nieuwe houtwal met een wateraanvoergreppel. Tijdens het project is een 

voormalige vloeiweide hersteld. Dit grasland werd in het verleden in de winter onder water 

gezet met water uit de Vledder A. Hierdoor stroomde er wat voedselrijker water door het 

grasland en kon de vorst niet zo diep in de graszode doordringen. In het voorjaar liet de boer 

het water weer weglopen en kon de grasgroei sneller en beter op gang komen. ’s Winters loopt 

deze vloeiweide nu weer onder water. Ook de houtwallen en beekloop die rondom de vloeiweide 

lagen, zijn weer hersteld. Zo is behalve de natuur, ook een vroeger gebruik weer in ere hersteld. 

Door deze maatregelen is de variatie in hoogte, bodemsoort, vochtigheid en blootstelling aan 

de zon flink toegenomen. Planten en dieren profiteren hier van. In de slenken en langs de beek 
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ontwikkelt zich vochtige heide en natte graslanden. In de nabije toekomst verwacht 

Natuurmonumenten hier planten als zonnedauw, klokjesgentiaan en dotterbloemen. Op de 

hogere koppen ontstaan drogere graslanden en heide. Voor wandelaars is een wandelpad door 

het gebied aangelegd met een bruggetje over de beek. Het pad sluit aan op het pad door de 

Hertenkamp. Het gebied wordt in de zomer worden begraasd door runderen. Daarvoor is een 

afrastering aangebracht. Ook de schaapskudde uit Doldersum komt regelmatig langs om er 

te grazen. In de toekomst zal in de vloeiweide het gras worden gemaaid en gehooid, voor de 

ontwikkeling van bloemrijk hooiland. 

 

Min of meer gelijktijdig aan het volplempen van de greppels met  slecht veen dat door 

uitdroging een erg slechte structuur had gekregen, diende op veel plaatsen ook de afwatering 

en de perceelscheidingen te worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Omdat 

niet langer de hellingrichting van het hoogveen, maar veel meer het onderliggende keileem- 

en dekzandreliëf bepalend werden voor de afwatering, diende de mens op veel plaatsen nieuwe 

kunstmatige afwateringen richting de rivieren te graven, vaak dwars door kleine zandhoogten. 

Bovendien waren veel afwateringssloten van het vroegere hoogveenlandschap met het 

verdwijnen van het veen meer en meer veranderd in greppels die in het zomerhalfjaar 

droogvielen. Om ze toch hun functie van veekering te laten behouden, zagen de 

laatmiddeleeuwse boeren zich genoodzaakt om de greppels te voorzien van een dichte 

elzensingel of een houtwal. Zo veranderde een goeddeels open veenontginningslandschap in 

relatief korte tijd in een sterk besloten zandlandschap vol houtranden. Het landschap van de 

Friese Wouden was geboren. Nemen we de vijftiende eeuwse datering van de spitsporen en 

veengreppels als richtsnoer, dan zou het fraaie woudenlandschap van zuidoost Fryslân 

volgens de nieuwe inzichten zo’n vijf eeuwen oud zijn. Het huidige cultuurlandschap van de 

Friese Wouden is geen oorspronkelijk ontginningslandschap uit de volle middeleeuwen. Het 

is pas in veel later eeuwen ontstaan als gevolg van de verdwijning van een voormalig 

hoogveendek.  
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 De Friese meren 
 

Fryslân is gedurende honderden miljoenen jaren onderdeel geweest van een ondiepe kustzee, 
maar tijdens de verschillende ijstijden viel het zuidelijke Noordzeegebied droog, doordat veel 
zeewater werd opgenomen in poolkappen en gletsjers. Tijdens de voorlaatste ijstijd (Riss-ijstijd 
of Saalien, 200-125.000 jaar geleden) was geheel Fryslân bedekt met landijs. Doordat het ijs 
zo nu en dan oprukte en zich dan weer terug trok, werd in het huidige Gaasterland keileem 
afgezet. Opgeduwd door het ijs en bestaand uit leem met grind en stenen van diverse 
afmetingen, afkomstig uit Scandinavië werd de grond omhoog gedrukt; hierdoor ontstonden 
de keileembulten van de Friese kliffenkust, waaraan ook Urk, Wieringen en Texel hun 
ontstaan te danken hebben. Na de Riss-ijstijd is Fryslân overspoeld geraakt door de zee, 
waarbij lagen zand en klei zijn afgezet. Tenslotte brak de laatste ijstijd aan ((Würm-ijstijd, 70-
10.000 jaar geleden), waardoor het zuidelijke Noordzeegebied opnieuw droog kwam te liggen. 
Het ijs reikte dit keer niet tot Nederland, maar wel tot in Noord-Duitsland; in Fryslân heerste 
toen een toendraklimaat. Aan het eind van de ijstijd steeg de zeespiegel weer en in de 
beschutting van een reeks strandwallen (die zouden leiden tot de latere Waddeneilanden) 
ontstond 7000 jaar geleden een enorm waddengebied, dat noordelijk en westelijk Fryslân 
omvatte.  

In de vele duizenden jaren die volgden waren er perioden dat de zee zich terugtrok. Zo konden 
op deze wadden grote veengebieden (basisveen) ontstaan, die herhaaldelijk werden 
overstroomd en overdekt door zeeklei. Beide processen leidden tot ophoging en uitbreiding 
van het land; het zeewater dat nog maar net aan het hogere land kon overstromen zette alleen 
het allerfijnste slib af, waardoor in het Friese kustgebied de zgn. knipkleigebieden ontstonden 
die alleen als weiland geschikt bleken. Het waddengebied werd steeds kleiner maar drong het 
hogere land nog wel binnen via de Lauwerszee (tussen Groningen en Fryslân), de Middelzee 
(dwars door het Friese land) en het Vlie (tussen Vlieland en Terschelling). In de 11e eeuw 
breidde het Vlie zich uit ten koste van het Almere, een aantal grote veenmoerassen ten ZW 
van de Friese kliffen: hier ontstond de Zuiderzee, die daarna nog veel groter zou worden, o.m. 
door een aantal grote stormen in de 13e eeuw. Na de laatste ijstijd is het hogere Gaasterland 
al zo'n 5000 jaar geleden bewoond geraakt, o.m. door hunebedbouwers en mensen van de 
Vlaardingencultuur. In de kleistreken waren de eerste bewoners pas 700 v.Chr. verschenen; 
zij ontdekten dat de kleigronden geschikt waren voor het weiden van runderen en schapen. 
Vanwege de regelmatig terugkerende stormvloeden konden zij zich echter alleen duurzaam 
handhaven op kunstmatig verhoogde woonplaatsen, de bekende terpen die zo kenmerkend 
zijn voor het Friese kleilandschap. Terpen bleven meestal in omvang toenemen door 
toevoeging van mest en afval. Vanaf de 9e eeuw werden er ook kerkjes en kerkhoven op gezet. 
De grootste aantallen terpen werden opgeworpen in Westergo, de streek tussen het Vlie en de 
Middelzee (die vanaf de Noord-Friese kust zuidwaarts liep, vlak ten westen van Leeuwarden, 
tot bij Sneek en Bolsward. De Friezen in het kustgebied hadden nauwelijks akkerbouw; vee, 
huiden en wol (later het beroemde Friese laken) werden in andere streken verhandeld in ruil 
voor graan. Al in de 8e en 9e eeuw werd Stavoren een belangrijk handelscentrum, in de 10e 
eeuw gevolgd door Dokkum, Leeuwarden en Bolsward. Inmiddels was ook Fries zout kostbare 
handelswaar geworden, gewonnen uit de met zout doordrenkte veenpakketten (selnering of 
darinkdelven). Om de gevolgen van stormvloeden en van inklinking van veen en klei tegen te 
gaan werd in de 11e eeuw begonnen kwelderland te omdijken, zodat het gebied kon ontzilten 
om vervolgens een betere kwaliteit weidegrond te worden. Kloostergemeenschappen namen 
hierbij het voortouw. Ook in waddengebieden werden technieken ontwikkeld ten behoeve van 
landaanwinning. Met paalschermen werd de afzetting van slib bevorderd, terwijl afvoersloten 
zorgden voor een snelle afvoer van het zeewater. Na enige tijd werd er een lage dijk om het 
nieuw gewonnen land gelegd en zo ontstond er een zomerpolder die gedurende de zomers 
beweid konden worden. Steeds grotere successen werden geboekt; in de 13e eeuw werd de 
zuidelijke helft van de Middelzee ingepolderd. 
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Dat Nederland een mooi en bijzonder land is kan men ervaren op en bij de Friese Meren. Een 
uitgestrekt watergebied dat niet zo maar ontstaan is. We horen en lezen vaker over het land 
van Friesen en haar inwoners. Schaatsen, Elfstedentocht het uitgestrekte landschap met 
agrariërs. Fryslân heeft ook tijdens de winter wat te bieden. Maar dan moet er ook vorst zijn! 
Fryslân is een aaneenschakeling van tientallen grote en kleine meren. Dit merengebied is 
oorspronkelijk ontstaan doordat in de voorlaatste ijstijd gletsjers dalen uitschuurden in het 
Friese landschap. Het is een uitgestrekt merengebied en watersport toerist kan hier goed van 
een dagtrip, weekend of vakantie genieten. Doordat de meren via smallere waterwegen 
verbonden zijn, kan de watersporter verschillende tochten varen.  

 
 

 

 

 

Aan elk meer liggen meerdere rustieke dorpjes en stadjes met aanlegplaatsen. Je kunt ook 
aanleggen in de vrije natuur aan de Marrekrite steigers. Op een zeiltocht is het leuk een of 
meerdere dorpjes aan te doen, en lekker op een terrasje iets te nuttigen. Of bij slechter weer 
lekker op te warmen onder het genot van een Fries kruidenbittertje in een een van de kroegjes. 
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De Friese meren zijn op uiteenlopende wijzen ontstaan: door het wegslaan van veenpakketten 

door stormen, door veenbranden, door ontwatering ten behoeve van de landbouw, door 

turfwinning of door afsluiting van een zeearm door een afsluitdijk, dit om veiligheidsredenen. 

Het Heegermeer, de Fluessen en de Morra in de Zuidwesthoek van Fryslân hebben een 

langwerpige keileembodem, 238.000 tot 128.000 jaar geleden ontstaan door een gletsjer. Toen 

kwam het Scandinavische landijs tot Midden-Nederland. Het poolijs sleep een dal uit in het 

zuidwesten van Fryslân, een heus gletsjerdal! De drie meren raakten, net als de Zuiderzee 

(IJsselmeer), in een latere warmere periode dicht begroeid met bomen en planten. Er vormde 

zich een metersdikke veenlaag. Die werd door stormen in zee gesleurd. Er waren geen dijken 

die het alsmaar stijgende water keerden. Monniken begonnen pas tussen 1000 en 1300 in 

Fryslân met de bouw van dijken. De oudste zeewering is de Slachte, een 42 km lange keten 

van polderdijkjes van het Noord Friese Oosterbierum tot Raerd tussen Sneek en Grou. Het is 

nu een cultuurhistorisch monument en een populaire natuurwandelroute met de lengte van 

een marathon.  

De voormalige eilanden Schokland (UNESCO werelderfgoed) en Urk, nu opgenomen in de in 

1942 drooggelegde Noordoostpolder, lagen tot 1450 na Christus in een groot veenrijk moeras. 

Heel Fryslân was toentertijd grotendeels een drassige wildernis. Door veengrond geschikt te 

maken voor de landbouw — het water werd afgevoerd en dat had inkrimping van het 

veenpakket tot gevolg — en door afgraving van veen voor de turfwinning ontstonden in de lage 

delen van Fryslân nog meer meren. 

 

Het skûtsjesilen stamt uit de tijd van de zeilende vrachtvaart met platbodemschepen (skûtsjes).  

Turf was van 1000 tot 1900 dé brandstof in Nederland. Oost-Friesland (De Alde Feanen, 

Turfroute-regio) was een grote turfleverancier. De skûtsjes, de platbodemschepen die vroeger 

werden gebruikt voor het vervoer van turf naar de steden in het westen van Nederland, zien 

we nu nog dagelijks als varend erfgoed op de Friese meren. Skûtsjesilen staat nu voor een 

reeks zeilwedstrijden en vermaak voor groepen, maar eeuwen terug was het mensslopende 

vrachtvaart. Sommige plassen zijn ontstaan door veenbranden, maar de meeste Friese meren 

waren ooit een moeras. Nieuwe Friese meren zijn er ook, zoals het Lauwersmeer, ontstaan in 

1969 door afsluiting van de Lauwerszee van de Waddenzee. In 2003 werd de oude zeearm, die 

Dokkum ooit de status van marinestad bezorgde, officieel een Nationaal Park. Ook de plassen 

rondom Earnewâld, zoals de Princenhof, vormen samen een Nationaal Park (2006). De meren 

van Zuidwest Friesland maken deel uit van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân (2005). 
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Het IJsselmeer, gedeeltelijk een Fries meer, ontstond in 1932 met de gereedkoming van de 

Afsluitdijk.  

 

Vanaf de Romeinse tijd behoorden delen van Holland en Utrecht bij het onafhankelijke Friese 
landen. In de 7e eeuw wonnen de Franken echter terrein en in 718 veroverde de Frankische 
vorst Karel Martel West-Friesland (onder het Vlie) en kort daarna het Friese land tot aan de 
Lauwers. Maar binnen het Frankische rijk konden zich na 800 relatief onafhankelijke landen 
ontwikkelen - waaronder de Friese Landen. Tot aan de 14e eeuw is Fryslân zelfstandig 
gebleven en heeft vele overwinningen behaald in de strijd om de grond. In 1345 is de Slag bij 
Warns de laatste grote overwinnning die de Friezen behalen voor het behoud van eigen 
bestuur. Hierna volgden een paar nederlagen en even later heeft Fryslân zich laten aansluiten 
bij de latere provincie Holland. Afhankelijk van de bestuurder in Holland, hoorde Fryslân de 
ene keer wel bij de provincie, en later weer niet. Stadhouder Willem van Oranje was zeer geliefd 
bij de Friezen. Toen het zuiden van de Republiek in handen was gekomen van de Frankrijk, 
hebben zij trouw gezworen aan de stadhouder en hebben zich verzet tegen inlijving bij 
Frankrijk. Al in de 19e eeuw werden plannen gemaakt voor afdamming van de woelige 
Zuiderzee. Maar pas in 1918 werd een wet aangenomen die afsluiting en gedeeltelijke 
drooglegging van de Zuiderzee voorschreef, naar aanleiding van het ontwerp van ingenieur 
Lely. De bouw van de 32 kilometer lange Afsluitdijk naar het Noord-Hollandse Wieringen werd 
destijds met klassieke middelen uitgevoerd. Men gebruikte zinkstukken van rijshout, keileem, 
zand en klei. De aanleg van de dertig km lange dijk duurde van 1927 tot 1932.  

De nieuwe naam De Friese Meren van de straks voormalige gemeenten Skarsterlân, 
Lemsterland en Gaasterlân-Sleat is ontleend aan de aanwezigheid van Friese meren in alle 
drie regio’s. Het moest dus een naam worden die herkenbaar en kenmerkend is voor alle drie 
voormalige gemeentes. Wat lag dan ook meer voor de hand dan de naam Friese Meren, immers 
in dit waterrijke deel van Fryslân was deze landschapsvorm in alle drie gebieden terug te 
vinden. Een fusie vervaardigd door ambtelijk mensenwerk, qua naamgeving gebaseerd op een 
gemeenschappelijke noemer. Het ontstaan van die Friese meren, en in dit geval wordt de 
wateren bedoeld, is ook ontstaan door mensenwerk, zo staat te lezen in het mei-nummer van 
Fryslân, Historisch Tijdschrift. 
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Neem bijvoorbeeld het Tjeukemeer waarvan de oevers min of meer grenzen aan Oosterzee, 
Echtenerbrug en Follega. Heel lang deed de mare de ronde dat dit meer zijn naam ontleende 
aan het verhaal, beter is te spreken van legende over de twee vrouwen Sieuwke en Marchje. 
De dames waren beiden ongehuwd en woonden op een boerderij omgeven door bos in het 
gebied waar nu het Tjeukemeer ligt. Aanhoudende droogte zorgde voor een bosbrand en de 
twee vrouwen bestreden het vuur met melk, door het vetgehalte in die melk werd het vuur 
nog meer aangewakkerd. Uiteindelijk verloren beide vrouwen elkaar uit het oog en de wanhoop 
sloeg toe. Boven het geluid van de knetterende vlammen uit schreeuwden de vrouwen elkaars 
naam en door deze kreten Sieuwke en March zou de naam It Tsjûke Mar zijn ontstaan. Deze 
opvatting werd door naamkundigen in de vorige eeuw bestreden en maakte plaats voor een 
versie met meer realiteitszin. De eerste keer dat de naam in schriftelijke bronnen wordt 
vermeld is 1543, in Beneficiaalboeken die spreken van Tiewcke maer en Tieuwke Maer. Negen 
jaar later is het ‘t Tjoucke meer. Brand en vuur spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van 
de Friese meren, volgens overleveringen zouden de meren zijn ontstaan door het afbranden 
van bossen en de onderliggende veengrond. Dit is nog terug te vinden in de naamgeving, denk 
aan Brandemeer ten zuidoosten van Sloten of het andere Brandemeer nabij de Tjonger. Zo 
zou de Fluessen zijn oorsprong vinden in een uiterst droge en hete zomer in 1204 en als gevolg 
van die droogte brandde het bos Fluiso af. Het is een niet geheel betrouwbare verklaring maar 
het zou rondom die tijd wel zo zijn gegaan. 

Hoe de Friese meren dan wel zijn ontstaan, is niet altijd even duidelijk. Zeker is wel dat niet 
alle Friese meren op de zelfde wijze zijn ontstaan. Aan de ene kant wordt gewezen op de invloed 
van de vele overstromingen in de late Middeleeuwen toen de Middelzee nog bijna tot Sneek 
reikte. Aan de andere kant is de ontginning van akker- of weidegrond van invloed geweest. 
Wat betreft het ontstaan van het Tjeukemeer lijkt de loop van de Boorn van invloed te zijn 
geweest. Deze vaarweg liep vanaf de ‘hoge gronden’ van Opsterland naar het zuidwesten 
richting Lemmer. Doordat de rivier duizenden jaren geleden dicht stoof, zocht het een weg 
naar het noordwesten. Kaarten laten zien dat er zo in het gebied Ouwsterhaule, Ouwster 
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Nijega en Oldeouwer talrijke meertjes ontsprongen met uitlopers naar Uilesprong en de 
westelijke oever van het Tjeukemeer.  Het is allemaal aannemelijk maar zekerheid over het 
ontstaan van de Friese meren is niet te geven.  Maar één conclusie kan toch wel met redelijk 
grote zekerheid worden neergeschreven: dat de Friese meren bestaan, is grotendeels aan 
mensenwerk te danken. 

 

Heegermeer 

Het Fries-Groningse zeekleigebied grenst in het noorden en westen, aan het Waddengebied en 
het IJsselmeer. De grens is getrokken via de huidige zeedijk. In het zuiden grenst de regio aan 
het noordelijk zandgebied. Zoals reeds vermeld werd. loopt hier de grens via de plaatsen 
Nieuwe Schans, Groningen, Dokkum, Beetsterzwaag, Joure en Lemmer. 

Op grond van het reliëf kan de regio in tweeën worden verdeeld en wel volgens de lijn Staveren-
Sneek-Grouw-Leeuwarden-Dokkum-Noordhorn-Groningen Winsum-Delfzijl. Het gebied ten 
noorden en ten westen van deze lijn ligt boven N.A.P. Het hoogste punt ligt in het Hoge Land 
(Gron.) ten noordoosten van Uithuizermeeden , nl. 2 m. + N.A.P. 

Ten zuiden van de genoemde lijn ligt het oppervlak van de regio beneden N.A.P. Het laagste 
punt bevindt zich hier op 2 m. - N.A.P. nabij de Fluessen. Doordat dit deel van de regio ligt 
ingeklemd tussen het hogere zandgebied in het zuiden en de genoemde hogere kustgordel 
levert de afwatering problemen op en moet geheel kunstmatig geschieden.  

A, De Pleistocene ondergrond 

Het Fries-Groningse zeekleigebied is opgebouwd uit mariene afzettingen en kustvenen die in 
het Holoceen zijn gevormd. De Pleistocene zand- en keileem ondergrond waarop de Holocene 
afzet,ingen rusten duikt vanaf de zuidgrens van de regio steeds dieper naar het noorden en 
westen onder de mariene af zettingen weg. In het Friese gebied ligt het Pleistoceen nog vrij 
ondiep: gemiddeld drie tot zes meter, naar het noorden oplopend tot negen meter - N.A.P. In 
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Groningen noemt de diepte van de Pleistocene sedimenten veel sneller toe" bij 
Uithuizermeeden reeds op twintig meter - N.A.P. 

Plaatselijk steken hogere delen van het Pleistocene oppervlak door de Holocene afzettingen 
heen: in Friesland bij KoudumWarns. Gaasterland en Sint Nicolaasga (stuwmorenen van fase 
D - Saalien). In Groningen bij Noordhorn en Zuidhorn. 

B. De Holocene afzettingen  

Door de Postglaciale zeespiegelstijging word ook in het Fries-Groningse zeekleigebied voor de 
stijgende zeespiegel uit een laag basisveen (5Ocm dik) gevormd op de Pleistocene 
zandondergrond. Het basisveen werd nadat het werd overspoeld door de stijgende zee, 
afgedekt door de afzettingen van Calais (oude zeeklei). Plaatselijk trad erosie van het basisveen 
op. De afzettingen van Calais die zijn opgeslibd tot ca. 2 m-N.A,P., komen 'n de ondergrond 
voor ten noorden van de lijn Harlingen-Grouw -Dokkum-Delfzijl. 

 

Nergens in de regio liggen ze aan de oppervlakte. Op het aan de afzettingen van Calais 
grenzende zandgebied begon vanaf het Atlanticum maar vooral in het Subboreaal veen te 
groeien waarbij het zich ook gedeeltelijk over de afzettingen van Calais uitbreidde. zoals in het 
lage midden van Fryslân en de Pleistocene randzones van Groningen en Fryslân. Vanaf het 
Subboreaal werden over de afzettingen van Calais de afzettingen van Duinkerke (jonge zeeklei) 
afgezet. Ook op en in het veen van het lage midden en de randzones werden mariene 
sedimenten afgezet. Meestal bestaan de afzettingen in het veengebied uit slappe, zware kleien, 
terwijl naar de kust toe zandiger afzettingen werden gevormd. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
de bodemdaling in het binnenland veel groter is geweest dan die in de kustzone. Daarbij komt 
dat aan de kust de opslibbing door kon gaan terwijl het binnenland niet noodzakelijk ook 
werd voorzien van nieuwe sedimenten. De aanslibbing aan de kust vond niet regelmatig en 
kontinu plaats; transgressieperioden wisselden af met rustiger perioden. Tijdens 
transgressieve perioden werden aan de kust kwelderwallen gevormd. Dit zijn parallel aan de 
kust liggende ruggen van enkele honderden meters tot enkele kilometers breedte. Zij 
ontstonden doordat een deel van de aangeslibde kwelder werd geërodeerd en het geërodeerde 
materiaal over het aangrenzende kustgedeelte werd afgezet. Omstreeks 600 v.Chr. begonnen 
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de gevormde waddenafzettingen te verlanden. Van ca. 500 v.Chr. dateren de eerste sporen 
van bewoning (Ezinge), die veelal worden gevonden op kwelderwallen. 

 

Middelzee 

De kwelderwallen en kwelders werden doorsneden door rivieren uit het achterland die in zee 
mondden, bv. de Lauwers, de Dokkum E, de Hunze, de Fivel en de Eems. Tussen 300 v.Chr. 
- 50 n.Chr. werden tijdens de Preromeinse transqressiefase afzettingen gevormd die na 
verlanding als basis voor vele terpen diende. Tijdens de Laatromeinse of Vroegmerovingische 
transgressiefase (250-600 n.Chr.) drong de zee weer via bestaande riviermonden en zee-armen 
(Middelzee en de bovengenoemde rivierarmen) het land binnen en zette achter de 
kwelderwallen (die te hoog lagen) een zware stugge kleilaag af: de knikklei (Groningen) of 
knipklei (Fryslân). 

Deze knipklei werd zowel op de Pre-romeinse (of "oude kwelder") afgezet als over het 
aangrenzende veen. De laag wigt naar het binnenland uit over het veen en is plaatselijk tot 
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ver in het binnenland doorgedrongen (in het Hunzedal tot het Zuidlaardermeer en in het dal 
van de Drentse A). De dikte van de knikklei is gering: 0,50 - 1,0 m. In de Ottoonse 
transgressiefase (800 - 1000 n. Chr.) werd het Friese knipklei gebied vanuit de Middelzee sterk 
geërodeerd .In Groningen daarentegen werd de knikklei "verjongd "doordat er een dunne laag 
(enkele decimeters) zavelige brakwaterklei op werd afgezet.  
 
Tijdens al deze transgrassiefasen ging de uitbouw van de kust met kwelderwallen gestaag 
door. Tijdens de Laatmiddeleeuwse transgressiefase (1200 -1500 n,Chr.) werden de 
riviermonden en zeeboezems door erosie sterk vergroot, maar ze slibden na het ontstaan ervan 
echter weer vrij snel dicht. Als mogelijke oorzaak van het dichtslibben kan worden genoemd 
dat in dezelfde periode de Zuiderzee werd gevormd. Hierdoor was de komberging van de 
oplopende vloed veel groter geworden. zodat de erosie afnam. In de Laatmiddeleeuwse fase 
zijn ook de beide Dollardboezems gevormd, Deze slibden pas veel later dicht. Vanaf de lle eeuw 
begon de mens zich door dijkaanleg tegen de opdringende zee te verdedigen. Rond 1500 was 
de zeewering voltooid en begon men actief buitendijks land in te polderen. 

Naar ontstaanswijze kunnen drie subregio's worden onderscheiden.  

1. De inpolderingen 
2. Het kwelderwallengebied 
3. Het knik- en klei-op-veen gebied 
 
Subregio 1: de inpolderingen 

a) Omgrenzing. Deze subregio omvat de sinds ca 1500 na Chr, opgeslibde en bedijkte kwelders 
voor de kust en de dichtgeslibde zeeboezems en riviermonden~ zoals de Middelzee, de 
Lauwerszee, de Hunzeboezem. de Fivelboezem en de Dollard boezems. 

b) Ontstaan. reliëf. bodem en bodemgebruik. De ingepolderde kwelders zijn gevormd tijdens 
de jongste transgressiefasen. De aanslibbingen voor de zeedijk werden. wanneer ze voldoende 
hoog waren opgeslibd bedijkt in lange, smalle, evenwijdig aan de kust gelegen polders. Buiten 
de dijk worden vervolgens weer nieuwe kalkrijke kleiige afzettingen neergelegd. De afzettingen 
in deze inpolderingen hebben enigszins het karakter van kwelderwallen (zie subregio 2). De 
hoogteligging van de inpolderingen is ongeveer 1 a 2 m. + NAP. De inpolderingen behoren door 
hun gunstig kalkgehalte, ontwatering en structuur tot de beste landbouwgronden. 

De zeeboezems en riviermonden werden vrijwel alle gevormd of vergroot tijdens de 
Laatromeinse transgressiefase (1200 -1500 n.Chr,). Aan de inbraken waarbij de 
Dollardboezems en de Kolken (bij Dokkum) ontstonden hadden mogelijk ook de bewoners 
schuld. Bij de kolken vond uitgebreid selnering plaats (veen-graven voor zoutwinning). 
waardoor inundatie kan optreden, In het geval van de Dollard-inbraken waren waarschijnlijk 
tengevolge van de Hoekse en Kabeljauwse twisten de dijken verwaarloosd. Ook in de 
zeeboezems worden de gebieden die hoog genoeg waren opgeslibd ingepolderd. De gronden in 
de oudste Dollard polders bevatten veel minder kalk dan de gronden in de jongere polders. 
Aannemende dat het kalkgehalte van het slib bij afzetting constant is, moet dit verschil 
verklaard worden door uitspoeling van de kalk. Het opslibbingsmateriaal van de zeeboezems 
is landinwaarts zwaarder dan bij de monding. Om deze reden en vanwege heL- lagere 
kalkgehalte zijn de meer landinwaarts gelegen gronden minder geschikt voor akkerbouw dan 
de overige delen van de ingepolderde zoeboezems. De laatste zijn te vergelijken met de 
ingepolderde kwelders langs de kust. 



440 

 

 

Subregio 2: Het kwelderwallengebied 

a) Omgrenzing. Het kwelderwallengebied bestaat uit een aantal evenwijdig aan de kust gelegen 
wallen.  

b) Ontstaan. reliëf, bodem en bodemgebruik. De kwelderwallen zijn ontstaan doordat tijdens 
transgressiefasen een deel van de reeds gevormde kwelder word geërodeerd en het geërodeerde 
materiaal landinwaarts op de kwelder werd afgezet. In latere transgressiefasen kon van de 
bestaande wal een nieuwe worden gevormd. Tussen de beide wallen ontstond zo een relatief 
lege zone: het kwelderbekken. Het kwelderwallengebied bestaat dus uit een afwisseling van 
kwelderwalIen en kwelderbekkens. Het hoogteverschil tussen belde eenheden bedraagt max. 
1 a 1,5 m. 

Naarmate de kwelderwallen later gevormd zijn (jonger zijn) liggen ze hoger. Dit houdt verband 
met de doorgaande zeespiegelstijging op plaatsen waar rivieren in zee uitkwamen en waar 
brede trechtervormige zeeboezems aanwezig waren hebben de langs deze inhammen gevormde 
wallen een afwijkende richting (zie de Middelzee en de Fivelboezem). De oudste kwelderwallen 
zijn gevormd aan de buitenzijde van de omstreeks 600 v.Chr, drooggevallen kwelders en 
vormen de binnenste en laagste wal. (bv. de wal waar Ezinge op ligt).  Jongere kwelderwallen 
zijn gevormd in de pre-romeinse en Vroegmerovingische en Ottoonse transgressiefasen. Op de 
kwelderwallen vond al vroeg bewoning plaats. Vanaf + 600 v.Chr. werden hierop vele terpen 
gebouwd. De terpen werden opgehoogd om beveiligd te zijn tegen hoog water. Door regelmatige 
ophoging konden de terpen vrij hoog worden. 

Een van de hoogste is de terp van Hogebeintum. die tot 7 m + N.A.P. is opgehoogd. Een groot 
aantal van de terpen is geheel of gedeeltelijk afgegraven. De terpaarde is om het hoge 
fosfaatgehalte (afval) verkocht als meststof. De kwelderwallen vormen goede 
landbouwgronden. alhoewel ze door ontkalking slempgevoelig zijn. De kwelderbekkens zijn 
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minder geschikt voor landbouw. Ze zijn natter en bestaan uit zwaarder materiaal. Men 
gebruikt ze daarom veelmeer voor grasland. Op topografische kaarten zijn de kwelderwallen 
te identificeren door de steden (terpen)-rijen die erop liggen. bv. de wal van Warffum,Usquert 
Uithuizen en Roodeschool en de wal van Den Hoorn, Wehe, Leens en Ulrum.  
 
Subregio 3: Het knip- en klei-op-veengebied 

a) Omgrenzing. Deze subregio ligt ingeklemd tussen het relatief hoge kwelderwallengebied (in 
het noorden) en het hoge zandgebied (in het zuiden).  

b) Ontstaan. reliëf en bodem en bodemgebruik. Toen omstreeks 600 v.Chr, de kwelder voor 
de kust van Groningen en Fryslân droog viel. bevond zich tussen de kwelder en het Pleistocene 
zandgebied een veenzone. Deze veenzone is in Fryslân in het lage midden (ten zuiden van de 
lijn Staveren-Sneek-Grouw) veel uitgebreider dan in de rest van de regio omdat hier het 
Pleistocene zand vrij ondiep ligt (gem. 4 m- N.A.P.). De kwelderafzettingen grenzend aan de 
veenzone zijn sterk kleihoudend door het rustiger sedimentatiemilieu dat hier aanwezig was. 
Door deze klei- op- veen ondergrond is relatief sterke klink (daling van de bodem door 
ontwatering) opgetreden. Het gevolg was dat de subregio relatief laag kwam te liggen en in 
latere transgressiefasen weer makkelijk geïnundeerd kon worden. Dit gebeurde in de 
Preromeins en de Vroegmerovingische en de Ottoonse transgressiefase. De uitlopers (geulen) 
van deze fasen drongen vaak diep. d.w.z. tot aan het zand. het veengebied binnen. Het veen 
werd hierdoor afgedekt met een kleilaag (de klei-op-veen laag). 

Na het droogvallen van de Pre-romeinse afzettingen werden hierop op grote schaal terpen 
gebouwd. Tijdens de Vroegmerovingische transgressiefase werd over het gebied de bekende 
knip- of knikklei afgezet. Deze knikklei is zeer zwaar en heeft een slechte structuur. Over het 
algemeen is deze laag niet dikker dan 1-1,5 m. In de Ottoonse transgressiefese (800 - 1000 
n.Chr.) werd in Fryslân het knip- en klei-op-veen gebied sterk geërodeerd). Er ontstonden 
erosiegeulen en meren. In deze periode breidde ook de Middelzee zich sterk uit. Zoals reeds 
werd vermeld trad in de provincie Groningen geen erosie van de knikafzettingen op. In plaats 
daarvan werd op de knikklei een dunne laag (enkele decimeters) brak water-afzetting afgezet. 
Vanaf 1200 n.Chr. werd het knik- en klei-op-veen-gebied door bedijkingen tegen verdere 
overstromingen behoed en slibden ook de aanvoerwegen van het zeewater (zeeboezems en 
riviermonden) dicht. 

Toch trad er nog wel erosie op, getuige het feit dat bestaande meren vergroot werden en er 
nieuwe werden gevormd. Deze meren liggen alle in het klei-op-veen-gebied en in de aan het 
zandgebied grenzende veengordels. Het knik- en klei-op-veengebied ligt over het algemeen 
relatief laag tot 2 m,-N.A,P. Mede door deze lage ligging en door de ongunstige structuur van 
de knikklei is deze subregio niet geschikt voor akkerbouw. In de zomer droogt de grond door 
het ontstaan van scheuren makkelijk uit en zakt het regenwater te snel weg; in de winter zwelt 
de klei, de scheuren verdwijnen en de grond wordt ondoorlatend zodat wateroverlast optreedt. 
In Fryslân liggen de knip- en klei-op-veengronden daarom geheel in grasland. hoewel de 
structuur hier vaak verbeterd is door ophoging met terpaarde, koemest en klei uit de 
ondergrond waardoor de zg. brónlaag ontstond. Omdat in Fryslân de kleilaag op het veen te 
dik is geweest voor vorvening, zal hier alleen erosie een rol hebben gespeeld. Van de Friese 
meren liggen de Morra. de Fluessen en het Hegermeer in een voormalig glaciaal tongbekken. 
Drooggemalen meren zijn hier: het Makkumermeer. het Parregaastermeer het Workumer 
meer, het Haanmeer. het Flaitmeer, het Noordermeer en het Zuidermeer.  Het knik- en klei-
op-veengebied ligt over het algemeen relatief laag tot 2 m,-N.A,P. Mede door deze lage ligging 
en door de ongunstige structuur van de knikklei is deze subregio niet geschikt voor 
akkerbouw. In de zomer droogt de grond door het ontstaan van scheuren makkelijk uit en 
zakt het regenwater te snel weg; in de winter zwelt de klei, de scheuren verdwijnen en de 
grond wordt ondoorlatend zodat wateroverlast optreedt. In Fryslân liggen de knip- en klei-op-
veengronden daarom geheel in grasland. hoewel de structuur hier vaak verbeterd is door 
ophoging met terpaarde, koemest en klei uit de ondergrond waardoor de zg. brónlaag 
ontstond. 
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Door de Friese Meren en de ligging aan het IJsselmeer zag het agrarische Fryslân na 1960 
een ongekende ontwikkeling van de waterrecreatie. In combinatie met het verblijfstoerisme op 
de Waddeneilanden en de aantrekkingskracht van de fraaie Friese steden is Fryslân een van 
de meest belangrijke regio's voor het toerisme geworden. De dorpen aan de Friese meren zijn 
gericht op watersport. Je kunt er watersportbedrijven vinden voor botenbouw en 
bootreparatie. Er zijn winkels met watersport artikelen en zeilkleding. Je kunt er diverse 
zeilscholen vinden, zeilboten en motorboten huren. Wat betreft zeilcursussen heb je de 
mogelijkheid om te leren zeilen in open boten zoals de polyvalk, maar ook op een kajuitboot 
of een grotere platbodem. Heeg is een verhoudingsgewijs groter stadje dat ligt aan de 
noordelijke oever van het Heegermeer. Heeg is een watersportcentrum met jachthavens, 
bootverhuur bedrijven, zeilscholen en een Stayokay hostel. Heeg heeft cafees en restaurants 
met terrasjes aan het water. 

 

In het Heegermeer ligt het eilandje Rakkenpolle. Je kunt daar tegen een kleine vergoeding 
overnachten op je boot of in een kleine tent op de Rakkenpolle. Er zijn erg eenvoudige sanitaire 
voorzieningen voor de kampeerders. Midden door het Heegermeer ligt het Johan Friso kanaal. 
Woudsend is via de Woudsender Rakken goed te bereiken vanaf het Heegermeer. Woudsend 
heeft horecagelegenheden, winkeltjes en historische gebouwen. Bijna iedere watersporter kent 
wel het terras bij de brug en heeft onder het genot van een drankje de manoeuvreer acties van 
de passerende boten bekeken. Het Heegermeer gaat over in de Fluessen. Door de Fluessen 
loopt het Johan Friso Kanaal. De natuur van de Fluessen bestaat uit open water met eilandjes. 
Op de eilandjes zijn aanlegplaatsen voor boten. Leuk om  bijvoorbeeld voor een picknick of 
korte stop tijdens je vaartocht. Dorpjes aan de Fluessen zijn Gaastmeer en Elahuizen. Varend 
vanaf het Heegermeer via Woudsend kom je op het Slotermeer. Aan het Slotermeer liggen 
Sloten en Balk. Sloten heeft ruim 700 jaar stadsrechten. Het heeft hoofdzakelijk monumentale 
gebouwen. Een wandeling door het centrum is daardoor zeker de moeite waard.  Balk is wat 
minder monumentaal om te zien, maar is zeker wel een rustiek en gezellig dorp. Zowel in 
Sloten als in Balk kan de watersport toerist goed terecht. 
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Op kruispunten van water en wegen ontstaan knelpunten. Het Friese Merenproject pakt deze 
serieus aan. Inmiddels zijn op meerdere plaatsen de bruggen vervangen door aquaducten die 
nu zorgen voor een onbelemmerde verkeersstroom. Geen lange wachttijden meer. Dat is 
prettig voor de watersporter en voor het wegverkeer.  De Johan Frisosluis bij Stavoren is voor 
de recreatievaart de belangrijkste doorgang naar de Friese meren. De sluis verbindt het Johan 
Frisokanaal met het IJsselmeer. Momenteel wordt hier  een tweede sluiscomplex  aan 
toegevoegd. De huidige capaciteit is te klein, waardoor in de drukke zomermaanden hectische 
toestanden en lange wachttijden ontstaan. Bovendien ligt de sluis bij zuidwestelijke wind aan 
de lage wal, wat bij een stevige wind overlast en onveilige situaties tot gevolg kan hebben. Bij 
de verbeteringen wordt niet alleen gekeken naar functionele elementen. Ook het inpassen van 
de sluis in een omgeving met meer allure hoort bij de uitvoering van dit project. Bij de aanleg 
wordt tevens rekening gehouden met toekomstige stijgingen van het waterpeil. Tijdens de 
zomermaanden zijn de pauzes in de bediening bij de Linthorst Homansluis en de Driewegsluis 
opgeheven. De omgeving is een populaire afmeerplaats voor vaarrecreanten. Die kunnen ook 
overnachten in de nieuwe passantenhaven. Deze heeft nu ruimte voor ongeveer 30 boten, 
nieuwe sanitaire voorzieningen, een vuilwaterinnamestation en kampeermogelijkheden. 
Varen tussen Fryslân en Overijssel is hiermee nóg aantrekkelijker geworden. 
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De Vikingen 
 

Al voor de middeleeuwen woonden in Noorwegen, Zweden en Denemarken (Scandinavië) de 
Noormannen. Ze leefden daar al eeuwen, maar vanaf het eind van de achtste eeuw werden de 
Noormannen een bekender, of beruchter, volk in Europa. Een bekende benaming voor de 
Noormannen is de Vikingen. Hoewel met de Vikingen strikt genomen alleen de Noormannen 
worden bedoeld die met hun schepen naar andere landen voeren om grondgebied te veroveren, 
wordt deze naam over het algemeen voor alle Noormannen gebruikt. Zij worden vaak weer 
onderscheiden in de Deense Vikingen, de Noorse Vikingen en de Zweedse Vikingen die op hun 
beurt weer uit verschillende stammen bestonden. 

Veel Vikingen waren niet alleen boeren maar ook strijders. De vroege Vikingen vochten voor 
een leider, maar niet in een goed georganiseerd leger. De strijders vochten vaak in kleine 
groepjes en moesten verrassingsaanvallen uitvoeren om hun vijand te verslaan. Wanneer de 
vijand hard terugvocht maakten de Vikingen met hun schilden een muur. Pas later begonnen 
de strijders voor hun koning te vechten en vormden ze een georganiseerd leger. Hun favoriete 
wapens waren het zwaard en een strijdbijl waarmee ze door  helmen konden snijden. In man 
tegen man gevechten gebruikte ze een mes met een scherpe kant dat scramasax heette. Veel 
vikinghuizen bestonden uit een enkele kamer, met een haardvuur in het midden. Om te 
voorkomen dat de vlammen zich zouden verspreiden en het huis in brand zouden steken, 
lagen rond de haard vaak stenen of stukken hout. Het haardvuur gaf niet alleen warmte maar 
zorgde ook voor wat licht in de kamer, die wel fakkels had maar geen ramen. Daarom werden 
er zo veel mogelijk dingen rond het haardvuur gedaan zoals: eten klaarmaken, koken, wol 
spinnen, stof weven, kleren maken, slapen en eten. Het huis kon soms wat klein zijn als je 
met drie generaties van een familie bij elkaar woonde. De Vikingen hadden niet veel meubels. 
Wat rijkere families hadden een houten tafel maar weinig stoelen. De meeste mensen aten op 
de grond of op de banken die aan de muur van de woonkamer vastzaten. ‘s Nachts werden er 
dierenhuiden op de banken gelegd en sliepen ze daarop. 

 

Leif Eriksson, de Noorman die Amerika ontdekte 

De Vikingen geloofden in veel goden en legendes. De goden hadden allemaal hun eigen 
persoonlijkheid zoals mensen. De bekendsten waren Odin, Thor en Freya. Odin (of Wodan), 
de god van de oorlog en de wijsheid, had veel bovennatuurlijke krachten. Hij kon bijvoorbeeld; 
mensen doof maken of mensen bevriezen. Hij had ook een speer die bepaalde wie de oorlogen 
won en hoe het afliep. Thor (of Donar)  was een smid en god van de donder. Hij was heel sterk 
maar niet slim. Hij bezat een gouden wagen die getrokken werd door twee zwarte geiten, en 
in zijn hand had hij een hamer: de hamer van Thor. Met zijn hamer verspreidde hij de donder. 
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Freya was de vruchtbaarheidsgodin. Ze was erg vrijgevig, en werd in tegenstelling tot de 
andere mythologieën nooit naakt uitgebeeld. Loki was een andere god. Hij was de zoon van 
Odin en was erg kwaadaardig. Loki was de god van het vuur. De Vikingen aanbaden nog veel 
meer goden zoals; Skadi, Hel, Fjorn. 

Na een paar rustige eeuwen waarin de Vikingen handelden met andere volkeren, veranderde 
het beeld van dit volk. In de achtste en negende eeuw groeide de bevolking in de Vikinglanden. 
Beschikbare grond werd schaarser. Daarnaast erfde binnen een familie de oudste zoon alle 
grond van de vader waardoor hij een bestaan op kon bouwen. De overige zonen moesten op 
zoek naar aan andere manier van bestaan. Hierdoor begonnen de Vikingen steeds meer uit te 
varen, op zoek naar nieuw grondgebied. De Deense Vikingen reisden vooral langs de Noordzee 
richting het zuiden, de Noren trokken naar gebieden ten noorden van Groot-Brittannië en de 
Zweden gingen naar het oosten. Aan het eind van de achtste eeuw vonden de eerste aanvallen 
van Vikingen plaats, in eerste instantie in Engeland, daarna in Ierland. Aangekomen bij de 
kust van een ander land, plunderden zij dorpen en steden, ze maakten slaven en ze veroverden 
nieuw grondgebied. In 834 waren ze ook in Nederland aangekomen en plunderden Dorestad 
(nu Wijk bij Duurstede). De Vikingen maakten grote indruk op de volkeren in andere gebieden. 
Hun reputatie snelde ze soms vooruit waardoor ze een gevreesd volk werden. In 865 vestigden 
Deense Vikingen zich in Engeland, waar ze een jaar later Jorvik (nu York) innamen. Al 
daarvoor hadden ze Dublin in Ierland gesticht. De Zweedse Vikingen stichtten Novgorod in 
Rusland en Kiev in Oekraïne. Aan het begin van de tiende eeuw werd Frankrijk aangevallen 
door Deense Vikingen. Daar werden ze in 911 door de Fransen afgekocht met een stuk land, 
Normandië. 

 

Naast plunderende zeevaarders waren de Vikingen ook ontdekkingsreizigers. Ze kwamen in 
de tweede helft van de negende eeuw op IJsland aan en stichtten daar een kolonie. Vanuit 
IJsland voer Erik de Rode met zijn mannen naar Groenland, om ook daar te gaan wonen. De 
Vikingen reisden zelfs naar Noord-Amerika. Leif Eriksson, de zoon van Erik de Rode, was 
degene die hier rond het jaar 1000 met zijn manschappen aankwam. Ze vestigden zich hier 
echter niet. Ook Constantinopel (nu Istanbul) werd bereikt om daar handel te drijven. 
Toch hadden de Vikingen niet alleen maar succes. In de tweede helft van de negende eeuw 
behaalde de Engelse koning met zijn leger een overwinning op de Vikingen. Daarop werd 
Engeland verdeeld tussen de Vikingen en de Engelse bevolking. Aan het begin van de elfde 
eeuw versloegen de Ieren de Vikingen, waarna de invloed van de Vikingen in Ierland ten einde 
kwam. In 1066 vielen de Vikingen Engeland nog eens aan met een grote groep, maar koning 
Harald en de Engelsen versloegen de Vikingen opnieuw. De Vikingen die in Scandinavië 
woonden, waren vaak boeren. Ze verbouwden onder meer tarwe, rogge, gerst en wortels en ze 
hielden dieren als koeien, schapen en pluimvee. Daarnaast visten en jaagden ze om in hun 
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voedselbehoefte te voorzien. De boeren hielden vaak slaven om het werk voor hen te laten 
doen. Ook waren er handelaren die hun producten ruilden op grote markten of die met hun 
schepen naar andere gebieden voeren om daar handel te drijven. 
 
De huizen waarin de Vikingen met hun gezinnen woonden, waren vaak gemaakt van hout. 
Andere huizen werden gebouwd van steen of van plaggen. Ook de schepen werden gemaakt 
van hout. Het type schip dat erg bekend werd en waarmee de Vikingen vaak naar andere 
gebieden voeren om daar tot de aanval over te gaan, is de drakar. In eerste instantie waren 
deze schepen gemaakt om door de smalle fjorden in Scandinavië te varen. De schepen hadden 
weinig diepgang en konden daardoor gemakkelijk door ondiepe en smalle gebieden varen. Dit 
bleek erg handig te zijn bij de tochten die de Vikingen overal heen voerden. Ze waren snel en 
konden ver komen met hun schepen. Vaak werden deze drakars versierd met houtsnijwerk 
in de vorm van draken. 
 
Laat in de achtste eeuw en vooral in de negende eeuw voeren de Vikingen uit naar allerlei 
andere landen, om te plunderen, nieuw gebied te veroveren, slaven te maken of soms alleen 
om te handelen. In de tiende eeuw werd het aantal Vikingaanvallen steeds minder. De 
Vikingen hadden zich op sommige plekken definitief gevestigd, op andere plekken waren ze 
weer vertrokken. Daar waar ze zich gevestigd hadden, begonnen ze zich te mengen met de 
oorspronkelijke bevolking. De Vikingtochten waren dus niet meer nodig en kwamen ten slotte 
helemaal tot een einde. De Vikingtijd is een populair historisch thema dat bij velen tot de 
verbeelding spreekt. Dat is niet zo vreemd gezien het stoere, woeste imago van de Vikingen. 
In de stereotiepe beeldvorming zijn de Noormannen ruige krijgers met tweehoornige helmen, 
die de kou trotseren in eenvoudige grijsgrauwe kleding. De rijzige gestaltes zwaaien 
voortdurend met zwaarden en houden zich dag in dag uit bezig met oorlogvoering. Terwijl de 
Vikingvrouwen natuurlijk plichtsgetrouw thuis zitten, achter het spinnewiel. 

De Vikingen of Noormannen waren (en hun nakomelingen zijn) Scandinavische bewoners van 
Zuid-Noorwegen, Zweden en Denemarken. In veel gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen 
beide termen, waarbij de term Noormannen staat voor de gehele bevolkingsgroep, terwijl met 
de term Vikingen slechts het zeevarende deel van die groep wordt bedoeld dat vanuit 
Scandinavië Europa introk. De huidige Denen, Zweden, Noren en IJslanders zijn grotendeels 
directe nakomelingen van de Noormannen. Over de oorsprong van het woord 'Viking' zijn al 
tal van theorieën geponeerd door wetenschappers. Zo zou het woord afkomstig zijn van het 
woord 'víc' /wi:k/, dat vertaald wordt als fjord, baai, rover of handelaar. Volgens sommige 
theorieën zou met Víc (Vík) specifiek het stuk zee tussen het zuiden van Noorwegen en het 
zuiden van Zweden, waarvan het grootste deel tot het huidige Skagerrak behoort, worden 
aangeduid. Ook wordt het woord in verband gebracht met West-Noorse termen die gebruikt 
werden tegen het einde van de Vikingperiode: vikingr en viking betekenen zoveel als 'iemand 
die op zee vecht', 'rover', of 'oorlog op zee'. De Noormannen hadden een kerngebied dat, met 
de topografie van tegenwoordig, de volgende landen omvatte: Denemarken, Zweden, 
Noorwegen, Flinland en IJsland. 

De Vikingen maakten snelle en lichte boten voor het vervoer van personen, en grote (minstens 
36 meter) langschepen voor het vervoer van vee en goederen en voor oorlogvoering. Hun 
langschepen werden soms drakkars genoemd en hun kleinere noemt men ook wel snekken. 
Een type Vikingschip genaamd de knarr, was voor de handel en vrachtvervoer en was kleiner 
dan de drakkars, waarmee ze soms op strooptocht gingen. De knarr was meer voor 
vredelievende doeleinden en had geen angstaanjagende draken- of slangenkop op de boeg. 
Alle Vikingschepen konden gezeild en geroeid worden. Over snelle en stevige schepen 
beschikten de Noormannen inderdaad, want ze waren zeker de beste scheepsbouwers van 
hun tijd. Dankzij het feit dat soms belangrijke mannen of vrouwen in een schip werden 
begraven en afgezonken schepen zijn teruggevonden, weten we een heleboel over hun 
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vaartuigen. Een hoofdman die sneuvelde in de strijd - en dat moest zeer zeker met een wapen 
in de hand gebeuren, want anders zouden ze niet het rijk van het Walhalla mogen betreden - 
werd door zijn bemanning op schilden gelegd met twee lansen of roeiriemen, die als draagbaar 
dienden, en op het schip op het langere achterdek gelegd. 

 

 
Detail van het Osebergschip 

Anders zijn de twee uitzonderlijk mooie schepen, die gevonden werden onder in scheepsgraven 
in Noorwegen en die heden bekendstaan als het Gokstadschip- en het Osebergschip. Beide 
dateren uit de 9e eeuw en bevinden zich nu in Oslo’s Vikingskipshuset 
(Vikingschepenmuseum). De schepen lagen ieder onder een tumulus of grafheuvel begraven 
met 1 tot 2 personen erin, vermoedelijk hooggeplaatste mensen. De gevonden schepen hadden 
geen draken- of slangenkop op hun voorsteven, maar het Osebergschip had wel gekrulde 
uiteinden van de stevens. 

Vikingschepen zijn lang en smal van uiterlijk en voor en achter gelijk van vorm. Vikingen 
waren zo vaardig in het bouwen van de schepen, dat ze daarmee de Atlantische Oceaan 
konden bevaren tot aan Amerika. De Vikingschepen waren niet alleen zeewaardig maar door 
hun geringe diepgang ook geschikt om de Europese rivieren zeer ver op te varen. Zo konden 
ze diep het continent binnendringen en over land van het ene rivierstelsel naar het andere 
komen. De boeg was soms bewerkt met houtsnijwerk. Ze gaven hun boot ook namen, zoals 
"Vlugge Draak". Dit weet men uit archeologische vondsten en oude verhalen zoals saga’s. Een 
saga (IJslands: Íslendingasögur) is een in het Oudnoors geschreven middeleeuws verhaal over 
de oude geschiedenis van Scandinavië en Germanië, over de eerste reizen van de Vikingen, 
over hun kolonisatie van IJsland, en over vetes tussen IJslandse families. 

De Vikingen zwierven uit tot in het huidige Rusland, dat zelfs zijn naam aan hen dankt. Rus 
is oorspronkelijk de naam voor de (Zweedse) Vikingen die Rusland bereikten (het kan 
roodharige of roeier betekend hebben); pas later wordt met de term de gehele bevolking van 
Rusland bedoeld. De Zweed Rurik stichtte de eerste Russische staat: het Kievse Rijk. Verder 
stichtten Vikingen belangrijke handelssteden als Novgorod en dreven ze vanuit Rusland 
handel met Constantinopel. Verscheidene malen waagden de 'Russische' Vikingen zelfs 
overvallen op Constantinopel. Dit bleef zonder resultaat door de zeer goede 
verdedigingswerken rond de stad die al vele malen hun nut bewezen hadden. Toen boden 
sommige van de Vikingen zich aan als huurling voor het Byzantijnse leger. Ze werden 
ondergebracht in een speciale elite-eenheid die de persoon van de keizer moest beschermen 
en werden bekend als de Varjagen. De Denen trokken zuidwaarts naar Engeland, Vlaanderen, 
Nederland en Frankrijk (Normandië). 
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Skuldelev 2 

In 789 werden de Vikingen voor het eerst gesignaleerd in Engeland waar ze in Dorset kwamen, 
waarna ze in 793 het klooster van Lindisfarne aan de noordoostkust van Engeland 
plunderden. In 810 kwamen de Vikingen voor de eerste keer in het huidige Nederland. Zij 
veroverden de Friese eilanden. In 834 zouden zij het toen belangrijke handelscentrum 
Dorestad hebben overvallen. Bij het Limburgse dorpje Asselt hadden ze een paar jaar een 
versterkt kamp in gebruik van waaruit ze jaarlijks op strooptocht gingen. In 882 vond hier de 
belegering van Asselt plaats. Ook in het graafschap Vlaanderen gingen de Deense Vikingen 
tekeer. Antwerpen werd in 836 platgebrand. Daarna volgden plunderingen in de Rupelstreek, 
Gent, Kortrijk, Doornik, Leuven en de Maasstreek. Vanuit diverse steunpunten (Walcheren, 
Wieringen, Elterberg) werden strooptochten georganiseerd via de Rijn en haar zijrivieren. 
Zowel in Deventer als Zutphen zijn de sporen van plundering gevonden die dateren uit de 
jaren 880-890. 

Bij de Franse Kanaalkust stichtten de Deense Vikingen nederzettingen van waaruit ze jaarlijks 
strooptochten hielden in Frankrijk en omstreken. Ze plunderden zelfs enkele malen Parijs 
(onder andere in 845 onder Ragnar Lodbrok) en de Franse koning Karel de Eenvoudige 
verleende ten slotte de Vikinghoofdman Rollo leenrechten voor een gebied aan de 
Seinemonding. Vanaf toen staat dit gewest bekend als het Noordmannengebied oftewel 
Normandië. Van hieruit begon Willem de Veroveraar in 1066 de verovering van Engeland. 
Avonturiers uit Normandië veroverden in de 11e eeuw zelfs Zuid-Italië en Sicilië. Ondertussen 
vestigden zich ook veel Denen en Noren in Noord-Engeland, Ierland en Schotland. Van hieruit 
veroverden ze geleidelijk aan grote delen van de Britse eilanden en verdreven de 
Angelsaksische heersers. Geleidelijk vermengden de Angelsaksen en de Vikingen zich 
onderling. In 113-116 veroverde Knoet de Grote zelfs de Engelse troon en regeerde korte tijd 
over een machtig Deens-Engels rijk. De Noorse Vikingen trokken westwaarts wegens 
overbevolking. De kolonisatie van de Shetland-eilanden, de Orkney-eilanden (beiden rond 
800), IJsland (ca. 875) en Groenland (985) gebeurde stapsgewijs door de logistieke beperking 
van het Vikingschip. [De Noorse Vikingen koloniseerden ook de Faerröer en samen met Deense 
Vikingen veroverden ze het grootste deel van Ierland en delen van Engeland. 

Bjarni Herjolfsson ontdekte Amerika en Leif Eriksson (zoon van de bekende Erik de Rode) 
trachtte er een kolonie te stichten. In oude Noorse en IJslandse verhalen, saga’s, wordt 
gesproken over Vinland dat vermoedelijk in New England en oostelijk Canada lag. Archeologen 
hebben inderdaad een Vikingnederzetting gevonden in l’Anse aux Meadows op Newfoundland, 
maar naar het schijnt zijn de Vikingen nooit langer dan een jaar of twee achtereen in Amerika 
gebleven. DNA-onderzoeken geven aan dat vermoedelijk voor de migratie naar de Shetland- 
en Orkney-eilanden en de noordwestkust van Schotland, gezinsverband de norm was. In 
IJsland, Buiten-Hebriden en het eiland Skye lijkt het meer te gaan om alleenstaande mannen 
die pas na aankomst hun partner "vonden" bij de lokale bevolking.  
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Vikingburcht Aggersborg, de grootste Vikingburcht van Denemarken 
 

 
 

Reconstructie van een langhuis 

De Vikingen legden verschillende Vikingburchten aan, bestaande uit een aarden ringwal 
omgeven door een sloot, met aansluiting op een waterweg. Binnen deze wal stonden 
langhuizen, zoals die ook elders buiten dergelijke wallen werden gebouwd. De ringwal gaf op 
vier plaatsen doorgang via zware poorten. Dwars aaneengesloten eiken balken vormden de 
bestrating. Door verbinding van telkens twee overliggende poorten ontstond een quadrant in 
de cirkel die de wal omsloot. De lengte van de dwarsliggende straatbalken was zo gekozen dat 
daar gemakkelijk een kar, met of zonder boot erop, overheen kon. De poorten waren eveneens 
uit eiken balken gemaakt en voorzien van een mechanisme waarmee zij van binnenuit konden 
worden geopend. 

Het is niet geheel zeker waarom de Vikingen ervoor kozen om verkennings- en plundertochten 
uit te voeren in Europa. Een theorie stelt dat er in hun thuislanden in Scandinavië niet meer 
genoeg voedsel was om de groeiende bevolking te onderhouden. Volgens andere theorieën 
hadden de Vikingen een tekort aan vrouwen. Het is in ieder geval zeker dat de Vikingen vanaf 
de 8e eeuw militaire expedities uitvoerden waarbij ze de Europese kust verkenden, steden 
innamen en handelsroutes opzetten. Hoewel de Vikingen erop voorbereid waren om de strijd 
aan te gaan, waren lang niet alle Vikingen van de krijgerklasse. Veel bemanningsleden die 
meevoeren op de zogenaamde drakenschepen, waren eenvoudige boeren die geen dure 
uitrusting konden betalen. Er zijn relatief weinig archeologische vondsten gedaan die kennis 
bieden over het wapentuig van de Vikingen. Het is echter zeker dat lang niet alle Vikingen 
helmen droegen. De meer vermogende Vikingen, die een uitgebreide uitrusting konden 
betalen, deden dat wel, maar er zijn geen bewijzen dat Vikingen gehoornde helmen de strijd 
in droegen. Vikingen vochten vaak vanuit een smal schip en op land vochten ze schouder aan 
schouder, waarbij hoorns in de weg zouden zitten. Het idee van Noorse krijgers met hoorns 
op hun helmen ontstond voor het eerst toen schrijvers in de klassieke oudheid de Germaanse 
volkeren beschreven. De Grieken en Romeinen waren onder de indruk van de vechtlustigheid 
van de noordelijke stammen. De Griekse historicus Plutarchus schreef dat zowel de 
Germaanse als de Keltische stammen de strijd aangingen met allerlei versiersels op hun 
helmen. Volgens hem waren dat niet alleen hoorns, maar ook vleugels en geweien. 
Archeologische vondsten uit Duitsland en Scandinavië bevestigen dit, maar de laatste 
vondsten dateren uit de 7e eeuw, ruim een eeuw voordat de Vikingen naar Europa voeren. 
Aan het einde van de 18e eeuw kwam het romanticisme op. Deze kunststroming zette zich af 
tegen de rationalisering van de natuur, die de opkomst van de wetenschap met zich 
meebracht. Met figuratieve afbeeldingen, zowel schilderijen als beeldhouwwerken, maar ook 
literatuur, werden uiterst poëtische schouwspellen afgebeeld. Romantische kunstenaars 
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gingen op zoek naar historische gebeurtenissen om te kunnen gebruiken in het uiten van deze 
kunstvorm. De Viking werd een dankbaar onderwerp van de romantici en omdat er weinig 
bekend was over het voorkomen van de Vikingen, gebruikten zij bronnen uit de oudheid over 
de Germanen als voorbeeld. Zo kreeg de Viking zijn gehoornde helm. 

Een andere mythe is dat de Vikingmannen kolossale personen zijn die altijd oorlogvoeren. 
Toch hebben Vikingen volgens archeologische vondsten meestal een vrij bescheiden postuur. 
En ze zijn niet oorlogszuchtiger dan omringende volken, maar leggen zich hoofdzakelijk toe 
op landbouw, ambachtswerk en handel. Het bovengenoemde blijkt ook uit het gebruik van 
het woord viking, dat geen persoon aanduidt, maar een tijdelijke activiteit. Het betekent iets 
in de trant van: “op oorlogspad gaan”. Een Viking is dus eigenlijk geen persoonsnaam – hoewel 
het begrip wel als synoniem voor rover wordt gebruikt –, maar een werkwoord. Regelmatig 
nemen daarbij ook vrouwen en zelfs kinderen de rol van Viking aan en varen mee op de 
schepen om te gaan roven. Het beeld van de grijsgrauwe Vikingen, ten slotte, klopt evenmin. 
Hun kleding is mooi gemaakt met rode en blauwe verftinten. Hetzelfde geldt voor de beroemde 
runenstenen van de Vikingen in met name Zweden, die – zo heeft pigmentonderzoek 
uitgewezen – eveneens rijkgekleurd zijn geweest. Deze stenen dienen voor de Vikingen als 
grafzerken en worden daarnaast ook door christelijke missionarissen gebruikt als 
reclamezuilen om het christelijk geloof in Scandinavië te verspreiden. Een aantal verkeerde 
opvattingen is in de loop der geschiedenis over Vikingen ontstaan. Het idee dat Vikingen 
hoorns of vleugels op hun helmen hadden is onjuist. Dergelijke helmen werden wellicht wel 
gebruikt voor rituele doeleinden, maar Vikingkrijgers droegen ze niet. Er zijn nooit bij 
opgravingen helmen gevonden met hoorns eraan, en een dergelijke helm zou de drager zwaar 
benadelen in een gevecht. Ook het idee dat Vikingen menselijke schedels zouden gebruiken 
als drinkbekers is historisch onjuist. Deze opvatting komt mogelijk uit Olaus Wormius’ “Runer 
seu Danica literatura antiquissima” (1636), waarin wordt omschreven hoe Deense krijgers uit 
schedels zouden drinken. 

De speer, de bijl en het schild, dat waren de meest gewaardeerde wapens van een krijger. In 
gedichten kregen zwaarden een naam die de scherpte en de sterkte van het wapen bepaalde. 
We weten veel over Vikingwapens omdat een krijger met zijn paard en wapens werd begraven. 
Veel zwaarden, bijlpunten en speerpunten zijn teruggevonden alleen het hout was weggerot. 
De begrafenissen van de Vikingen waren erg apart. De gewone mensen zoals burgers en 
boeren werden rechtstreeks in de grond gelegd, maar bij de rijke en de trouwe strijders was 
dat niet zo. Een goede rijke strijder werd in een grote tent in een boot gelegd samen met zijn 
paarden (die van te voren werden gedood), zijn wapens, een kruik bier, brood, gezouten vlees 
en al zijn dierbare voorwerpen zoals zijn speer, zijn zwaard, zijn helm. De vrouw van die man 
had een keus; of ze bleef leven bij haar familie zonder haar man, of ze kon met haar man mee 
‘reizen’ naar het dodenrijk. Eigenlijk pleegde ze dan zelfmoord door zichzelf te  vergiftigen en 
als ze dood was werd ze naast haar man neergelegd. Dat laatste werd niet vaak gedaan want 
de vrouwen waren nodig in het huis. De Vikingen deden dit omdat ze dachten dat de reis naar 
het dodenrijk lang zou duren daarom gaven ze het schip en al dat eten mee. Als de Vikingen 
gevochten hadden, dan maakten ze van een steen of van een stuk hout een gedenksteen. Niet 
om de verliezers te troosten, maar wel om te laten zien dat zij de beste waren.  
Andere stenen vertelden dat er iemand gestorven was op een verre reis. Dit was eigenlijk een 
grafsteen. Maar soms werd er ook op de stenen geschreven. Deze letters heetten "runen".  
Het basisalfabet bestond uit zestien runnen. Het runenalfabet is tot in de middeleeuwen 
gebruikt. De letters waren recht want de Vikingen kerfden met rechte strepen in de stenen 
die ze aan het maken waren. De andere tekens in de stenen waren ook recht. Het was namelijk 
moeilijk om ronde lijnen te maken. Het basisalfabet heet "Futhark" genoemd naar de zes eerste 
letters van dat alfabet. Later, rond 200 na Christus, werd het gewone 24-letteralfabet 
ingevoerd. Rond het jaar 800 werd het "futhark" niet meer gebruikt. 
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De Vikingen waren als plunderaars en overvallers tussen grofweg de jaren 789 en 1100 de 
schrik van Europa en omstreken. Ze behoorden tot de Noormannen, een noordelijke tak van 
de Germanen en woonden oorspronkelijk in Scandinavië. Hun godsdienst, dagelijkse leven, 
cultuur en mythologie kwamen grotendeels met die van de overige Germanen van Europa 
overeen. Dezen waren echter inmiddels grotendeels christelijk geworden en ze hadden veel 
cultuur overgenomen van de voormalige 'Romeinen' van het tijdens de Grote Volksverhuizing 
(5e eeuw)) door hun veroverde West-Romeinse Rijk. 

De Vikingen zijn bij ons vooral bekend als plunderende krijgers, maar dat is een onvolledig 
beeld. Naast krijgers waren ze tevens ontdekkingsreizigers, kolonisten, ambachtslieden, 
handelaars en scheepsbouwers. De Vikingen werden voor het eerst in 789 gesignaleerd en 
begonnen hun rooftochten in 793 met de plundering van het klooster op het eiland 
Lindisfarne, voor de noordoostelijke kust van Engeland, ter hoogte van het huidige Berwick-
upon-Tweed. In de veroveringstochten van de Vikingen kan men twee periodes onderscheiden. 
Van 789-840 ging het om plundertochten waarbij een gebied dat werd aangevallen even snel 
weer verlaten werd. Kloosters waren door de aanwezige kostbaarheden geliefde doelwitten. 
Maar vanaf 840 zouden ze meer gestructureerd te werk zijn gegaan, onder andere door 
kampen op te richten. Hier was dan eerder sprake van kolonisatie. 

Door overbevolking en voedseltekorten begonnen de Vikingen ander gebied te zoeken en dat 
ging gepaard met plunderingen en veroveringen in de 9e eeuw. Een andere belangrijke reden 
voor de rooftochten was het feit dat bij de Vikingen de oudste zoon de enige erfgenaam was, 
die alle bezittingen van zijn vader overnam. Zodoende was er een groot overschot aan jonge 
mannen die een andere bron van inkomsten moesten zoeken. Vaak sloten deze zich dan aan 
bij de jaarlijkse handels- annex plundertochten naar het welvarende zuiden. De 
kolonisatiepogingen en rooftochten richtten zich op verschillende gebieden. Globaal kan 
gezegd worden dat de Vikingen uit het huidige Noorwegen, Denemarken en Zweden 
respectievelijk westwaarts, zuidwaarts en oostwaarts actief waren. 

De Noorse Vikingen voeren naar het westen en koloniseerden IJsland en Groenland. Rond het 
jaar 1000 werd zelfs de oostkust van het huidige Canada ontdekt en verkend door Leif 
Eriksson, de zoon van Erik de Rode. In het pas ontdekte gebied, wat in de legenden Vinland 
werd genoemd, werd een kleine kolonie gesticht, die echter al snel verlaten werd doordat de 
Vikingen te veel weerstand van de plaatselijke "Skraelingen" indianenstammen ondervonden. 
Een Vikingnederzetting is inderdaad teruggevonden bij het Canadese plaatsje l ‘Anse aux 
Meadows op Newfoundland - hoewel er ook theorieën zijn die de 'vinlandkolonie' in New 
England zoeken. Hoewel er dus geen blijvende vestiging van de Vikingen is geweest, werden 
er later wel regelmatig expedities naar Canada georganiseerd om Groenland van goed 
timmerhout te voorzien. 

Groenland bleef ongeveer 420 jaar bewoond (van 985 tot ongeveer 1408), maar het kouder 
wordende klimaat (het begin van de Kleine ijstijd valt ongeveer samen met de ondergang van 
de Groenlandse kolonie), hongersnood en tenslotte vijandigheden van de Inuït (voor een groot 
deel door de Vikingen veroorzaakt) deden deze kolonie uiteindelijk de das om. Pas in  1721 
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werd Groenland weer permanent door Deense kolonisten bewoond. IJsland kreeg al snel te 
maken met milieuproblemen, zoals ontbossing en bodemerosie en kampte in zijn geschiedenis 
regelmatig met hongersnood. De kolonie werd echter gered door haar ligging nabij Noorwegen 
(een tweetal dagen varen met een Vikingschip), een verstandig milieubeleid (zoals het 
voorkomen van overbegrazing, het fokken van zuinigere schapen in de plaats van 'gulzige' 
koeien en varkens) en het opbouwen van een eigen vissersvloot. 

De Deense Vikingen teisterden het vasteland van West-Europa met hun plundertochten. Een 
groot deel van Engeland kwam in hun macht, dit gebied werd de Danelaw genoemd. Het 
Franse Normandië heeft zijn naam aan de Deense Noormannen te danken en de invloed van 
de Vikingen strekte zich zelfs uit tot grote delen van de Middellandse Zee. Aanvankelijk leek 
het alsof niemand de Vikingen kon weerstaan. Dit kwam vooral door het verrassingseffect van 
de invallen en door de snelheid waarmee ze werden uitgevoerd. Een in kerkelijke bronnen 
beschreven geval van meermalige plunderingen door de Vikingen was Dorestad - vlakbij het 
huidige Wijk bij Duurstede - een havenplaats aan de Rijn. Dorestad zou daarin vanaf 834 tot 
863 meermaals geplunderd zijn. Een andere bron meldde in het jaar 857 de plundering en 
verwoesting van Meginhardeswich, later bekend als Meinerswijk bij Arnhem.  Na verloop van 
tijd ontwikkelden de 'slachtoffers' van de Vikingen een betere verdediging tegen de aanvallen. 
Dat kwam door een betere organisatie en doordat men begon met het bouwen van 
verdedigingswerken zoals versterkte burchten die door aanvallers bijna niet in te nemen 
waren. Toen de Vikingen zo steeds meer nederlagen te verduren kregen, en nadat hen een 
gebied aan de monding van de Seine was gegeven (het huidige Normandië), werd met de 
Vikingen - toen onder aanvoering van leider Rollo - definitieve vrede bereikt in Vlaanderen. 

 

Vikingschip 

De Zweedse Vikingen richtten hun aandacht aanvankelijk op de Baltische gebieden, maar 
later trokken zij steeds dieper Rusland in, waar ze belangrijke nederzettingen stichtten zoals 
Staraja Ladoga en Novgorod. Ze gebruikten de Russische rivieren als verkeersaders naar de 
Zwarte Zee en vervolgens het rijke Constantinopel (de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk), en 
verder naar het Midden-Oosten. Zelfs de Kaspische Zee werd via de Wolga aangedaan door 
Vikingen die handelden met (of plunderden bij) de aanliggende volkeren. De Zweedse Vikingen 
hebben tevens een cruciale rol gespeeld bij het ontstaan van Rusland. Aan het begin van de 
Vikingtijd bouwden ze de stad Kiev op tot een rijke welvarende handelsstad. Dit werd de 
hoofdstad van een groot land genaamd: Kiev Rusland. Kiev Rusland spreidde zich uit van de 
noordkust van de Zwarte Zee tot aan het koude Karelië in het noorden. Naast Kiev was ook 
Novgorod een voorname stad. De Vikingen waren de stichters van de Rurikdynastie die nog 
tot aan het begin van de Vroegmoderne Tijd aan de macht zou blijven. Door interne strijd 
tussen de kleine vorstendommen die ontstonden (Kiev Rusland had een systeem dat leek op 
het West-Europese feodalisme) scheurde het land uiteen in tientallen onafhankelijke 
vorstendommen als Novgorod, Pskow, Kiev, Vladimir-Soezdal, Wolhine en Galicië.. 
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Veel mensen denken aan helmen met hoorns als ze de term Viking horen. Dit is echter 
historisch niet correct. In de 19e eeuw vonden archeologen vaak holle hoorns naast helmen 
in graven van Vikingen. Lange tijd geloofde men dat de hoorns oorspronkelijk vastzaten aan 
de helm. Dit beeld verspreidde zich gedurende de 19e eeuw door de gehele wereld. Daarna 
bewezen archeologen dat de hoorns gewoon een functie hadden als drinkbeker en bijgevolg 
niets met de helm te maken hadden. 

Tussen 1000 en 1100 werd Scandinavië bezocht door christelijke predikers. Daarmee werden 
ook de Vikingen geleidelijk bekeerd tot het christendom en verdween de 'plaag uit het 
Noorden'. Hun directe nakomelingen zijn de huidige IJslanders, Denen, Noren en Zweden. 
Ook een gedeelte van de bewoners van de door hen gekoloniseerde gebieden mag de Vikingen 
tot hun voorouders rekenen zoals diverse DNA onderzoeken onder de bevolking van Engeland, 
Schotland en Ierland heeft aangetoond.  

Dorestad was in de 8e en 9e eeuw de grootste en rijkste plaats van Nederland en hét 
handelscentrum van Noordwest Europa. Ook de Vikingen vonden deze plek zeer interessant. 
Zij bezorgden de inwoners van Dorestad veel narigheid. Dorestad lag op een handige plek waar 
twee belangrijke handelsroutes over water elkaar kruisten: de Rijn en de Lek. De stad bestond 
daarom vooral uit een grote haven met een paar duizend inwoners. Mensen uit heel Nederland, 
Scandinavië, Engeland en Noord-Frankrijk kwamen op de haven af. In de haven werd 
gehandeld in Rijnwijn, Italiaans glas, Frankische zwaarden en Scandinavisch bont. Maar ook 
manuscripten, jachthonden en slaven werden gekocht en verkocht. Op de markt ontmoetten 
al die mensen uit al die verschillende landen elkaar. Ze wisselden mode en gebruiken met 
elkaar uit. De inwoners van Dorestad maakten onder andere wapens, werktuigen, wollen 
stoffen, kammen en naalden die zij verkochten in de haven. Maar er werden ook sieraden 
gemaakt, zoals bijvoorbeeld de beroemde Fibula - een gouden broche - die in 1969 in een oude 
waterput werd gevonden. Er vond veel ruilhandel plaats, maar ook zilveren en gouden munten 
werden gebruikt als betaalmiddel. Die munten zijn later door heel Europa terug gevonden.  

Karel de Grote was de belangrijkste vorst van de vroege middeleeuwen. In 771 werd hij koning 
van het Rijk der Franken, waar ook Nederland bij hoorde. Karel de Grote was een machtig 
man die zijn rijk graag wilde uitbreiden. Hij voerde dan ook oorlog tegen de islamitische 
heersers in Spanje, tegen de Langobarden in het zuiden, en tegen de Denen en de Saksen in 
Noordwest-Europa. Hij veroverde hierbij veel land. In deze tijd kreeg Dorestad te maken met 
ongewenste gasten uit het noorden: de Vikingen. Vikingen waren een reislustig volk die met 
hun handelsschepen in de 8e eeuw van Scandinavië naar Dorestad voeren om te handelen in 
de haven. In het begin gedroegen zij zich netjes, maar dat veranderde al snel. In kleine groepjes 
begonnen Vikingen plaatsen rond Dorestad te plunderen. Zij laadden hun schip vol met alles 
wat kostbaar was, en voeren daarna snel terug naar huis. Het beeld van de Vikingen is nog 
altijd dat het woeste, ruwe mannen waren. In de loop van de 9e eeuw kwamen er steeds meer 
en grotere groepen Vikingen. Ze besloten samen te werken waardoor er vikinglegers 
ontstonden. Ook voeren sommige Vikingen niet meer naar huis terug, maar bleven in 
Nederland wonen. De Vikingen werden na verloop van tijd steeds sterker en vielen in 834 
Dorestad aan. Veel inwoners werden vermoord of als slaaf gevangen genomen. De stad 
brandde deels af. Deze aanval was pas het begin van de vele aanvallen die nog zouden volgen. 
Omdat de haven van Dorestad zo groot was, was de stad moeilijk te verdedigen tegen de 
Vikingen. De Vikingen bleven maar aanvallen. Op een gegeven moment waren de inwoners 
van de stad er zelfs aan gewend. Ze gingen gewoon door met handelen en bouwden de stad 
steeds weer opnieuw op. Toch raakte Dorestad aan het eind van de 9e eeuw haar positie als 
handelscentrum en daarmee haar glorie kwijt. Het is onduidelijk waarom dat gebeurde. 
Sommigen denken dat de stad Utrecht belangrijker was geworden dan Dorestad. Anderen 
beweren dat de loop van de Rijn veranderde waardoor de rivier niet meer langs de havenstad 
liep. En weer anderen denken dat de aanvallen van de Vikingen de stad uiteindelijk fataal 
werden. Maar er zijn ook mensen die zich afvragen of Dorestad überhaupt door de Vikingen 
is aangevallen. Archeologen hebben namelijk nog altijd geen vondsten gedaan die dat kunnen 
bewijzen. Dorestad werd hoe dan ook verlaten, maar de nabijgelegen plaatsen namen de stad 
in, die uiteindelijk uitgroeide tot het stadje Wijk bij Duurstede. 
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In het Noorwegen van de Middeleeuwen waren er maar weinig mogelijkheden voor landbouw. 
Heel veel mensen leefden in het kustgebied en vandaar dat zij de beste botenbouwers van 
Europa werden. En dat resulteerde in ontdekking- en handelsreizen en in reizen waarbij 
brutaalweg gebieden en steden werden ingenomen. De tochten begonnen aan het eind van de 
8de eeuw en omvatten een gebied van Groenland in het westen tot de Kaspische Zee in het 
oosten. De Vikingen bouwden langgerekte schepen met een brede romp en platte bodem. Deze 
schepen waren prima geschikt om in de ondiepe kustwateren of rivieren te varen. Zo konden 
ze ook ver landinwaarts komen. In het begin waagden zich maar enkele Vikingen aan een 
boottocht, maar de vloot werd geleidelijk aan groter tot er honderden vikingschepen naar 
Engeland, Schotland, Frankrijk en Ierland voeren.  

De Vikingen begonnen als piraten met plunderen en moorden. Hun slechte reputatie 
verspreidde zich langs praktisch alle kusten van Europa. Maar deze overgeleverde reputatie 
is niet helemaal terecht. Ze waren niet alleen niets ontziende vechtersbazen, maar ook ervaren 
handelaars en bewindvoerders. Hoe heeft zo'n klein en verdeeld volk zoveel land kunnen 
veroveren? De Noorse Vikingen waren moedig, slim en hadden een fatalistische blik op het 
leven waardoor ze veel risico's durfden te nemen. De Vikingrovers waren heel goed in het 
afschudden van verliezen, of het nou op het land of op een van hun vele zeetochten was. In 
844 zijn veel Vikingen omgekomen in de strijd tegen King Ramiro in Noord Spanje. Een paar 
maanden later kwam een nieuwe vloot die Córdoba overnam. Ze werden gelijk weer 
weggejaagd door Emir Adb al-Rahman II, waar de Vikings nog meer verliezen leden: 500 man 
en 30 schepen verbrand. Toch kwamen te Vikingen terug om Balearics en zelfs het noorden 
van Italië te plunderen. Volgens de Engelse Angelsaksische Kronieken verloren de Vikingen 
4000 man en 120 schepen tijdens een enorme storm bij de kust van zuid-Engeland. Niet 
alleen waren de Vikingen buiten Scandinavië aan het vechten. Deense en Noorse 
Vikinggroepen vochten ook tegen elkaar, vooral in Ierland, waarbij er extreme verliezen werden 
geleden. Zelfs met al deze verliezen bleef hun lust naar verovering en exploratie hoog. 

Waarschijnlijk heeft de moed van de Vikingen ook te maken hun duistere gevoel voor humor, 
zoals wordt beschreven in hun sagen. Om in staat de zijn de dood in de ogen te kijken met 
een glimlach verklaart ook hun veerkracht in gevechten en lange zeereizen naar ver gelegen 
landen. Een van de onderscheidende kenmerken van Oude Norse poëzie, legenden en saga is 
een grimmige galgenhumor. Het is meestal een slecht teken wanneer er een grap wordt 
gemaakt in de Viking saga en het gebeurt vaker dan je zou denken. De Vikingen stichtten een 
flink aantal steden en kolonies, zoals Dublin en Normandië. Van 879 tot 920 koloniseerden 
ze IJsland, dat later de ‘springplank’ werd voor de kolonisatie van Groenland. Rond 1100 
verzwakte de invloed van de Vikingen omdat ze werden geplaagd door onrust in het thuisland. 
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In diezelfde periode werden veel andere Europese landen sterker en daardoor een moeilijker 
doelwit. Het einde van de Vikingtijd wordt gemarkeerd door het sneuvelen van Harald 
Hardråde, die zonder succes in 1066 probeerde om Engeland te veroveren. 
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Willibrord en Bonifatius 

 

 

 
Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, omstreeks 658 – Echternach, 7 
november 739) was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische 
afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de "apostel der Friezen", 
soms ook als "apostel van de Lage Landen". 

Volgens de latere schrijver Alcuinus was Willibrord vervuld van de geest van "peregrinatio", 
de mystieke wens om het aardse thuis te verruilen voor de bekering van heidense volken en 
reisde Willibrord in 690 met elf of twaalf gezellen, onder wie Werenfried van Elst, via het 
huidige Katwijk naar Friesland om het voorbeeld te volgen van Jezus Christus die rondtrok 
om zijn boodschap te verkondigen. Willibrord begon daar met zijn kersteningsmissie van de 
Friezen, die zich soms tegen de kerstening hadden verzet. Van daaruit bezocht Willibrord een 
groot gebied dat zich uitstrekt van de Lauwerszee tot België en Luxemburg toe. 

In tegenstelling tot de missioneringpraktijk van de Iers-Schotse monniken, die bij de 
evangelisatie geen systeem hanteerden, organiseerde Willibrord zijn missionering pragmatisch 
en doordacht. Zo zocht hij eerst de bescherming van de Pepinidische hofmeier Pepijn van 
Herstal, die zo rond 690 het dan toe Friese rivierengebied rondom Utrecht en Dorestad op de 
Friese koning Radboud had veroverd. Ook verzekerde hij zich van pauselijke goedkeuring. Na 
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twee moeilijke reizen naar Rome werd hij in 695 door paus Sergius I tot aartsbisschop der 
Friezen gewijd, waarbij een oud Romeins fort in de Utrechtse binnenstad zijn zetel werd. Bij 
zijn wijding kreeg Willibrord van de paus de voornaam Clemens toegekend. 

 

Willibrord 

Door de steun van Pepijn van Herstal kreeg Willibrord van de Frankische adel een grote 
hoeveelheid landgoederen geschonken. Hij was de oprichter en bouwer van heel wat kerken 
en kloosters. Willibrord ontving in 698 de eerste helft van een groot landgoed van Irmina van 
Oeren, een abdis nabij Trier. Irmina was de moeder van Plectrudis, de vrouw van Pepijn van 
Herstal. Toen Pepijn van Herstal hem later ook het resterende deel van dit landgoed schonk, 
was Willibrord in staat om de Abdij van Echternach te stichten. In deze abdij bereidde hij zijn 
missietochten naar Frisia, Thüringen en Denemarken voor. 

Na de dood van Pepijn van Herstal in 714 brak in het Frankisch koninkrijk de Frankische 
Burgeroorlog uit. Hierdoor werd Radboud in de gelegenheid gesteld om zijn verloren gebieden 
in Midden-Nederland, waaronder Utrecht, weer terug te veroveren. Pas toen Karel Martel 
Utrecht definitief veroverd had op Radboud, kon Willibrord zich blijvend in Utrecht vestigen. 
In 719 ontving Willibrord bezoek van Bonifatius, die na een verblijf van drie jaar naar de 
Germaanse landen vertrok om daar te gaan kerstenen. 

Willibrord maakte een aantekening die in de kantlijn van een kalender werd gezet, betreffende 
de belangrijkste data van zijn missionariswerk: zijn aankomst in 690 in Francia, 
bisschopswijding in 695, eindigend met het gezegde "in Dei nomine feliciter" (in de naam van 
God gelukkig). 

Van het einde van Willibrords leven is niets bekend, behalve dat hij voor zijn dood zijn 
opvolging had geregeld en zijn grote bezittingen [had toegekend. 

Willibrord stierf op 81-jarige leeftijd en werd op eigen verzoek begraven in Echternach. Heden 
ligt Willibrords graf in de crypte van de basiliek van de Abdij van Echternach. 



458 

 

Willibrord stelde zich bij zijn missie in dienst van het naar expansie strevende katholieke 
Frankische rijk van Pepijn van Herstal. In de voetsporen van diens veroveringen probeerde 
Willibrord in de veroverde gebieden het katholicisme te verspreiden. Daarbij gebruikte hij 
desnoods geweld. 

 

In het eerste verhaal zou Willibrord met een gezelschap bij Walcheren zijn aangekomen. 
Willibrord zou aldaar vervolgens een heidens heiligdom hebben verbrijzeld. De bewaker van 
het heiligdom die dat wilde verhinderen, werd daarop bijna door Willibrords gezelschap 
vermoord. Tevens zou Willibrord op Fositeland (mogelijk het huidige Helgoland) de door de 
heidenen als heilig beschouwde waterbron, de Friese god Fosite en het vee hebben onteerd. 
Schrijvers van hagiografieën deden overigens destijds niet uitsluitend historisch verslag en er 
vond gebruikmaking plaats uit hagiografieën van oudere heiligen. Het vernielen van zulke 
heiligdommen door heiligen is een "standaardhandeling". 

In 752/753 schreef Bonifatius een brief aan paus Stefanus II, waarin hij vermeldde dat 
Willibrord de Friese heidense heiligdommen en tempels had vernietigd. In de hagiografie van 
Alcuin uit circa 795 staan twee verhalen dat Willibrord heidense heiligdommen onteerde. 

In de legendes over Willibrord spelen waterbronnen en putten een grote rol omdat het 
christendom tegenover de natuurverering van de Germanen stelt dat Christus de enige en 
eeuwige bron is. Het Germaanse heidendom zelf werd sterk bepaald door natuurverering met 
heilige bomen, stenen en water als levensbron. 

Willibrord maakte een aantekening die in de kantlijn van een kalender werd gezet betreffende 
de belangrijkste data van zijn missionariswerk: zijn aankomst in 690 in Francia, 
bisschopswijding in 695, eindigend met het gezegde "in Dei nomine feliciter" (in de naam van 
God gelukkig). 
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Van het einde van Willibrords leven is niets bekend, behalve dat hij voor zijn dood zijn 
opvolging had geregeld en zijn grote bezittingen had toegekend. Willibrord stierf op 81-jarige 
leeftijd en werd op eigen verzoek begraven in Echternach. Heden ligt Willibrords graf in de 
crypte van de basiliek van de Abdij van Echternach. Willibrord stelde zich bij zijn missie in 
dienst van het naar expansie strevende katholieke Frankische rijk van Pepijn van Herstal. In 
de voetsporen van diens veroveringen probeerde Willibrord in de veroverde gebieden het 
katholicisme te verspreiden. Daarbij gebruikte hij desnoods geweld. 

Volgens Beda verkreeg Willibrord bij zijn bezoek rond 691 aan paus Sergius naast zijn 
toestemming te preken tevens relieken van heiligverklaarden, die hij kon gebruiken na de 
vernietiging van afgodsbeelden. In 752/753 schreef Bonifatius een brief aan paus Stefanus II, 
waarin hij vermeldde dat Willibrord de Friese heidense heiligdommen en tempels had 
vernietigd. In de hagiografie van Alcuin uit circa 795 staan twee verhalen dat Willibrord 
heidense heiligdommen onteerde. In het eerste verhaal zou Willibrord met een gezelschap bij 
Walcheren zijn aangekomen. Willibrord zou aldaar vervolgens een heidens heiligdom hebben 
verbrijzeld. De bewaker van het heiligdom die dat wilde verhinderen, werd daarop bijna door 
Willibrords gezelschap vermoord. Tevens zou Willibrord op Fositeland (mogelijk het huidige 
Helgoland) de door de heidenen als heilig beschouwde waterbron, de Friese god Fosite en het 
vee hebben onteerd. Schrijvers van hagiografieën deden overigens destijds niet uitsluitend 
historisch verslag en er vond gebruikmaking plaats uit hagiografieën van oudere heiligen. Het 
vernielen van zulke heiligdommen door heiligen is een "standaardhandeling". 

In de legendes over Willibrord spelen waterbronnen en putten een grote rol omdat het 
christendom tegenover de natuurverering van de Germanen stelt dat Christus de enige en 
eeuwige bron is. Het Germaanse heidendom zelf werd sterk bepaald door natuurverering met 
heilige bomen, stenen en water als levensbron. 
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Schipbreuk 

Al gauw na zijn dood werd Willibrord in Echternach als heilige vereerd. Zijn graf groeide uit 
tot pelgrimsplaats, zodanig dat in 800 de bescheiden Merovingische kerk al plaats moest 
maken voor een grotere van 60 meter lang met drie zijbeuken. Er zijn twee hagiografieën over 
hem geschreven, de eerste rond 795 door Alcuin en de tweede, 300 jaar later, door Abt 
Thiofrid. Deze verhalen onder andere legendes en noemen wonderen rond Willibrord zodat hij 
aanzienlijk aan roem en verering won in de Europese kloosters aan deze kant van de Alpen. 
De Willibrordsputten en bronnen die zijn bekeringswerk op zijn "peregrinatio" markeerden, 
bezocht men ter genezing van zenuwaandoeningen, vooral die van kinderen. Vandaag nog 
dragen veel kerkparochies in België, Nederland en langs de Beneden- Rijn (Niederrhein), die 
verbonden waren met het klooster van Echternach, de naam Sint-Willibrordus. Een voorbeeld 
daarvan zijn de parochies Berchem, Deurne en Bakel, waar gronden en goederen (en in Bakel 
in 712 een kerk door edelman Herelaef) aan Willibrord werden geschonken. 

 

Een reliek van de botten van Willibrordus, bewaard in de Sint-Willibrorduskerk te Deurne 

In de reliekenschat van de Dom van Utrecht bevonden zich in 1525 relieken van bisschop 
Willibrord, bestaande uit fragmenten van zijn vlees, botten, kazuifel en schoeisel, bewaard in 
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een met fijn linnen omwikkeld en met N gemerkt etui. Sinds 2002 vindt er weer een jaarlijkse 
processie in Utrecht plaats waarbij een reliekschrijn met enkele delen van het gebeente van 
Willibrord wordt rondgedragen door de stad.  

 

De graftombe van Willibrordus in de crypte van de abdijkerk 

Bedevaartgangers die in Echternach deelnemen aan de springprocessie, tonen ook nu nog 
hun trouw aan de patroonheilige. Het 'springen' bestaat uit afwisselende iets meer dan 
verende stappen naar voren, maar vooral zijwaarts, door sommigen aangevuld met kleine 
tussenpas en zelfs een schop of 'kick'. (Er wordt niet gelopen met drie passen voorwaarts en 
twee achterwaarts, de zogenaamde 'berendans' - dat is een veel overgeschreven misvatting. 
Die berendans zou wegens de grote hoeveelheid deelnemers leiden tot chaos.) De oorsprong 
van dit gebruik is onbekend. Elk jaar vindt deze processie met duizenden deelnemers 
(ongeveer acht- tot twaalfduizend) en bezoekers plaats op de dinsdag na Pinksteren ter 
nagedachtenis aan Willibrord. 

Bonifatius, ook wel Bonifacius, geboortenaam: Wynfreth (Winfried) (nabij Exeter in Zuidwest-
Engeland, 672 of 675 - gedood bij Dokkum, 5 juni 754 of misschien in 755) was een van de 
belangrijkste missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk, bisschop, martelaar 
en heilig verklaarde. 

Bonifatius wordt ook de Apostel van de Duitsers genoemd. Meer nog dan missionaris was hij 
de inrichter van de kerkelijke structuren in het gebied van het huidige Duitsland en, wat 
evenzeer cruciaal is geweest, de binding daarvan aan de Heilige Stoel. Bonifatius werd zo de 
architect van het christelijke West-Europa, omdat hij een groot aandeel had in de grondvesting 
van de kerk van Rome en in de groei naar culturele eenheid van West-Europa. 

Er zijn verscheidene werken geschreven over het leven van Bonifatius, van kort na zijn dood 
tot ongeveer 1100. Volgens de door Willibald geschreven vita, ongeveer dertien jaar na zijn 
dood, werd Bonifatius als Winfrid of Wynfrith geboren in een adellijke familie. Als familieleden 
van Bonifatius wordt ook wel vermeld Richard van Wessex, Willibald van Eichstätt, Winnibald 
en Walburga.  
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Bonifatius 

Waarschijnlijk was Crediton in Devonshire zijn geboorteplaats. Willibald beschrijft hoe de 
jonge Winfried zich tegen de wil van zijn vader al wilde wijden aan het kloosterleven. Toen zijn 
vader dodelijk ziek werd en bijna overleed, zag hij dat als een teken, gaf hij toe en vertrouwde 
de zevenjarige Winfried als puer oblatus toe aan het klooster. Hij kreeg zijn opvoeding en 
theologische scholing in de abdijen van Exeter en Nhutscelle (Nutshalling, nu Nursling bij 
Southampton), waarna hij toetrad tot de Benedictijner orde. Op zijn dertigste, rond 705, werd 
hij tot priester gewijd. Hij werd hoofd van de kloosterschool en maakte naam als leraar, 
exegeet, historicus, grammaticus en literator. De eerste Latijnse grammatica in het Engels 
was van zijn hand. Hij was bestemd om abt te worden, maar de missie was zijn grote doel. 

In 716 verliet Winfried Engeland om een eerste missie-expeditie naar Friesland te 
ondernemen. Hij wilde de bewoners bekeren tot het christendom door in hun eigen taal tot 
hen te prediken. Zijn eigen Oudengels of Angelsaksisch was immers verwant aan het Oudfries. 
Deze eerste zendingsreis werd een mislukking door de politieke omstandigheden: onder leiding 
van koning Radboud konden de Friezen in deze korte periode profiteren van de Frankische 
Burgeroorlog, die uitbrak na de dood van Pepijn van Herstal. Zij brachten de Franken, die 
onder leiding stonden van de latere hofmeier Karel Martel, in samenwerking met de Neustriërs 
een nederlaag toe in de Slag bij Keulen. Juist de Frankische steun was cruciaal bij de 
kerstening. Winfried werd door deze gebeurtenissen gedwongen huiswaarts te keren. 

In 718 reisde hij eerst met aanbevelingsbrieven van de bisschop van Winchester naar Rome, 
om goedkeuring te verzoeken aan paus Gregorius II. De paus verleende hem het recht om 
onder de Germanen ten oosten van de Rijn te bekeren tot het christendom en gaf Winfried een 
nieuwe naam: Bonifatius (hij die het goede doet), de naam van de heilige van de vorige dag. 

Na de dood van Radboud in 719 kon Karel Martel de Friezen terugdringen en kon bisschop 
Willibrord zijn missioneringswerk voortzetten. Bonifatius assisteerde hem hierbij vanuit zijn 
bases Antwerpen en Utrecht. Willibrord wilde hem aanwijzen als opvolger van de 
bisschopszetel, maar Bonifatius gaf de voorkeur aan het missioneringswerk en weigerde. 
Hierop ging hij in 722 voor de tweede maal naar Rome, waar de paus hem benoemde tot 
bisschop-missionaris van de Germaanse gebieden om deze zo onder het gezag te brengen van 
de kerk van Rome. Bonifatius werkte vijf jaar in Hessen, Thüringen en Friesland. 
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Om de overmacht van christenen en het Frankische gezag te bewijzen, hakte Bonifatius 
volgens Willibalds hagiografie in 723 de heilige Donareik om. Deze stond in Geismar nabij 
Fritzlar op de grens van het gedeeltelijk christelijke Hessen en het grotendeels niet-christelijke 
Nedersaksen, niet ver van de Frankische vesting Büraburg. Toen er geen wraak volgde van de 
vereerde goden, namen veel van de Germanen het christelijk geloof aan. Het omhakken van 
de eik wordt door velen beschouwd als het begin van de kerstening onder de Noord- en 
Middelduitse Germanen. 

Van het hout bouwde Bonifatius een kapel, gewijd aan St. Petrus; de kapel werd de kiemcel 
van het latere klooster in Fritzlar. Later vestigde hij daar het eerste bisdom in de Germaanse 
landen ten noorden van de oude Romeinse rijksgrens (limes). Tot 732 werkte Bonifatius in 
Hessen en Thüringen. 

In 732 benoemde paus Gregorius III Bonifatius tot aartsbisschop - zij het in eerste instantie 
zonder zetel - en tot pauselijk vicaris voor het oostelijke deel van het rijk der Franken. 
Bovendien verleende hij hem toestemming om bisdommen te gaan stichten. Tot aan 736 
werkte hij in Beieren, waar hij de Kerk reorganiseerde, onder andere door het stichten van 
bisdommen in Regensburg, Passau, Salzburg en Freising. 

Van 736 tot aan 753 bleef Bonifatius voornamelijk als kerkhervormer aan het werk in het 
Frankische rijk aan beide zijden van de Rijn. Zo organiseerde hij de grote Austrasische 
synoden van 742 (Concilium Germanicum, plaats onbekend) en 743 (Les Estinnes) en de 
Neustrische synode van 744 (Soissons). 

In 744 liet hij Sturmius de abdij van Fulda stichten. Dit groeide uit tot een plaats van 
Europese betekenis. In 745 werd hij aartsbisschop-metropoliet met zetel te Mainz. 

Bonifatius genoot vanaf 723 de steun van de christelijke Frankische koningen. Dezen 
streefden ernaar de niet-christelijke Saksen te onderwerpen en de Saksische gebieden binnen 
hun groeiende rijk te brengen. Bonifatius verzekerde zich van de steun van zowel de paus als 
van de hertog van Beieren. Hij benoemde uitsluitend eigen volgelingen als bisschop. 

Ondanks zijn rigoureuze handelen zocht Bonifatius aansluiting bij de denkwereld van de 
Germanen door de lokale, traditionele feestdagen een christelijk equivalent te geven. Een 
groter probleem was echter dat het Ierse christendom, dat wezenlijk afweek van het Romeinse 
christendom, al enige voet aan de grond had gekregen in de Germaanse gebieden. Daarnaast 
waren veel bisschopszetels in handen van leken, edelen die zelfs bisschopsdynastieën hadden 
gevestigd. De Frankische adel zag niet graag dat Bonifatius het primaat van Rome oplegde 
aan bisdommen die al sinds eeuwen in handen van de adel waren; zij had problemen met het 
celibaat en het verbod op de jacht. 
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Om hier verandering in aan te brengen had hij de hulp nodig van Karel Martel, maar die hield 
zich bezig met Arabische en Langobardische invallers. Nadat Karel Martel in 741 overleed, 
kwamen zijn zonen Pepijn en Carloman aan de macht als hofmeier. Beiden waren opgegroeid 
in een klooster en meer bereid om Bonifatius te steunen in zijn hervormingen. In 742 hield 
Carloman de concilium Germanicum, waarbij Bonifatius aangesteld werd als hoofd van de 
Austrasische Kerk, aartsbisschop en gezant van Petrus. Deze periode vormde een hoogtepunt 
in zijn leven. 

Het was mogelijk Bonifatius die in 751 Pepijn de Korte tot koning zalfde. Zijn invloed nam 
echter aan het einde van zijn leven af. Ondanks de steun van de paus werd hij niet de bisschop 
van Keulen. In 753 was de bisschopszetel van Utrecht een twistappel tussen Bonifatius en de 
bisschop van Keulen geworden. In een brief aan paus Stephanus II legde Bonifatius uit dat 
Keulen Utrecht als suffragaanbisdom van Keulen beschouwde op grond van een schenking 
door de vroegere (antiquus) koning Dagobert I, Merovingisch koning tussen 623 en 639. 
Keulen zou het Utrechtse castellum met het eerder genoemde kerkje in eigendom hebben 
gekregen, mits het de Friezen zou kerstenen. Bonifatius betoogde echter dat Keulen niets aan 
deze missionering had gedaan en de schenking dus vervallen was. Bonifatius toog vervolgens 
zelf naar de Friese Oostergouw om daar de bekeringen tot het christendom voort te zetten. 

Bonifatius had nooit de hoop opgegeven om ook de Friezen te bekeren tot het christendom. 
Als hoogbejaarde kerkelijk leider trok hij in 754 met een gevolg, militairen en bewakers, 
opnieuw naar Friesland. Hij doopte daar grote aantallen Friezen. Ook belegde hij een grote 
bijeenkomst om nieuw bekeerden tot het christendom gemeenschappelijk het sacrament van 
het heilig vormsel toe te dienen, die te Dokkum zou plaatsvinden. Hij sloeg daar zijn kamp op. 
Maar in plaats van daar zijn bekeerlingen te treffen, werd hij er de volgende ochtend overvallen 
door een groep gewapende Friezen die onder Bonifatius' missiecompagnie een slachtpartij 
aanrichtten. Op 5 juni 754 werd hij gedood, samen met zijn 52 metgezellen, onder wie zijn 
hulpbisschop Eoban. De oude geschiedschrijving spreekt over moord, maar een aantal 
hedendaagse historici plaatst daar kanttekeningen bij of verwerpt kwalificatie als moord 
geheel. 

Volgens voornamelijk Duits-protestantse geschiedkundigen uit de negentiende eeuw was de 
voornaamste reden voor Bonifatius om overzee te gaan niet zozeer om Germanen tot het 
christendom te bekeren. Zijn bedoeling was eerder om het christendom zoals dat was 
overgebracht door Iers-Keltische missionarissen te bestrijden. Hij wilde het op Rome 
georiënteerde christendom (met al zijn canonieke gebruiken) bevorderen. 

Toch heeft hij ook verschillende pogingen ondernomen om niet-christelijke Friezen tot het 
christendom te bekeren. Deze theorieën maken deel uit van een pan-germanisme dat poneerde 
dat er een "oer-Duits" Christendom bestond; in de twintigste eeuw werden dit soort ideeën 
door nationaalsocialistische propagandisten aangehaald, met name door Robert Luft. 
Nationaalsocialistische veroordeling van Bonifatius is nog steeds in druk verkrijgbaar; Hans 
Wilhelm Hammerbachers Die Donar-Eiche uit 1968 werd recentelijk herdrukt. 

Voor de derde en fatale reis van Bonifatius naar Friesland wordt een aantal kerk-politieke 
motieven genoemd alsook het beschermen van Bonifatius’ eigen positie en eer. Hij reisde met 
een groot (deels gewapend) gezelschap af naar Friesland. Dat was maar voor ongeveer 1/3 zelf 
christelijk. Dokkum lag op de "grens" tussen christendom en de Germaanse religie. Willibald 
beschrijft dat Bonifatius tijdens deze reis 'de afgodendienst vernietigt', 'heidense tempels en 
beelden kapot maakt en omgooit', 'kerken bouwt en duizenden mannen, vrouwen en kinderen 
doopt'. Zij doen dit onder militaire bescherming. Zolang dit gedaan werd in de door de Franken 
overheerste gebieden zou dit geen problemen hebben opgeleverd. Maar toen ze de 
"kersteningsgrens" bereikten, zou dit door de Friezen kunnen zijn opgevat als een bedreiging 
en provocatie. Daar vinden Bonifatius en 52 medemissionarissen (en waarschijnlijk een 
veelvoud daarvan aan wapenknechten) de dood. Volgens Willibald bij een roofoverval. Mol 
oppert dat het een gecoördineerde actie is geweest van Friese heidenen die zich te weer wilden 
stellen tegen de kerstening. 
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Volgens Mol wijst een aanval bij het aanbreken van de dag, zoals Willibald beschrijft, op een 
openlijk gewapend treffen. "Volgens hun eigen wetten, zoals we die kennen uit de Lex 
Frisionum, hadden de Friezen het volste recht om tempelschenners en de aantasters van 
heiligdommen met de dood te bestraffen". In Willibalds vita worden de wraakacties na 
Bonifatius’ dood beschreven, die vele Friezen het leven gekost hebben.  

Bonifatius wordt als grote heilige vereerd onder de rooms-katholieken. Hij is los daarvan ook 
een bekende figuur in de Nederlandse geschiedenis, hoewel zijn rol daarin op zichzelf klein is 
geweest. Hij zou die bekendheid in onze gewesten niet gekregen en gehouden hebben als hij 
niet door niet-christelijke Friezen gedood was op Nederlandse bodem. Bonifatius was een 
hervormer en organisator van formaat. Zijn betekenis voor de christelijke kerk in Europa is 
enorm. Als missionaris wordt zijn betekenis wel geringer ingeschat dan die van zijn voorganger 
Willibrord en zijn opvolgers Willehad en Liudger.[ 

De verering van Bonifatius ontstond reeds kort na zijn dood. Willibald beschreef een wonder 
dat aan Bonifatius wordt toegeschreven: het paard van de administrator Abba struikelde enige 
tijd na Bonifatius' dood op een terp, waarna daar volgens deze biograaf een zoete bron 
ontsprong. Het centrum van de verering ligt echter niet in Friesland. Na een kort verblijf in de 
Sint-Salvatorkerk in Utrecht en later in Mainz werd het stoffelijk overschot van Bonifatius 
overgebracht naar de abdij van Fulda, waar het in een schrijn onder het hoofdaltaar van de 
kathedraal werd begraven. Mede dankzij de Bonifatiusverering werd Fulda een belangrijk 
centrum van boekproductie (onder leiding van abten als Hrabanus Maurus) en sinds het 
midden van de negentiende eeuw één van de belangrijkste plaatsen van het Duitse 
katholicisme: elk jaar komen de Duitse bisschoppen samen bij Bonifatius’ graf. 

Aan de verering van Bonifatius te Fulda is een sterke impuls gegeven door de in 2003 
heiligverklaarde Arnold Janssen. De naamdag van Bonifatius is zijn sterfdag, 5 juni. Hij wordt 
afgebeeld als bisschop met een evangelieboek waar een zwaard doorheen steekt (met het boek 
zou hij zich hebben beschut tegen het wapen); met zijn staf doet hij een bron ontspringen. 

De verering in Dokkum kreeg na de Reformatie eigenlijk pas weer gestalte in 1927 door de 
invloed van de karmeliet Titus Brandsma (overleden in Dachau in 1942; zalig verklaard in 
1985). In 1962 werd in Dokkum een standbeeld voor hem onthuld door de toenmalige prinses 
Beatrix. Volgens de gemeente Dongeradeel komen er elk jaar tussen de 25.000 en 40.000 
pelgrims naar Dokkum. 

In 754 werd Bonifatius bij Dokkum vermoord. Dat is nu dus al meer dan 1250 jaar geleden. 
Wie is Bonifatius en wat is er precies gebeurd?  
 
Bonifatius heette eerst Winfred en werd geboren in Engeland. Hij hoorde dat de Germanen 
aan de overkant van de zee het verhaal van Jezus Christus nog niet kenden wilde hij graag 
naar hen toe. Hij zou ze dan alles over Jezus Christus vertellen. En ze bekeren en dopen. 
Winfred stak de Noordzee over. Hij ging eerst naar Rome, want daar woonde de paus; de 
hoogste bisschop van de kerk. Die zegende hem en gaf hem een nieuwe naam; Bonifatius. 
Toen ging  Bonifatius op pad, toen hij in dit gebied aankwam kwam hij erachter dat de niet 
iedereen gedoopt wilde worden. 

Rond 700 zag Nederland er heel anders uit dan nu. Er woonden weinig mensen en er waren 
alleen wat kleine dorpen en een paar boerderijen. De Germanen woonden in ons land, en die 
geloofden in de oude Germaanse goden. Bijvoorbeeld in Wodan, die op zijn witte paard door 
de lucht reed, en in Donar, de god van de donder. Als het onweerde en bliksemde reed hij 
met zijn wagen door de lucht. Deze Donar bracht ook de regen, volgens de Germanen. 
Daarom waren ze ook blij met hem, want van die regen kon het koren weer groeien. Bij een 
grote eik brachten de Germanen soms offers aan hun goden. 

Er waren maar weinig Germanen die het christelijk geloof hadden. Maar aan de overkant 
van de Noordzee, in Schotland, Engeland en Ierland was het Christendom wijd verspreid. Er 
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stonden overal kerken. Monniken en nonnen leefden in kloosters. Zij hadden hun leven aan 
God gewijd door elke dag tot Hem te bidden en te zingen. 

Winfred woont in Engeland en wil ook monnik worden. Hij leert lezen en schrijven en wordt 
leraar aan een kloosterschool. Als hij hoort dat de Germanen aan de overkant van de 
Noordzee het verhaal van Jezus Christus niet kennen, besluit hij de oversteek te wagen. De 
Germanen moeten bekeerd worden. 

Winfred vertrekt naar het vasteland. Eerst gaat hij naar Rome. Daar woont de hoogste 
bisschop van de kerk: de paus. Die zegent hem en geeft hem een nieuwe naam: Bonifatius. 
Dat betekent ´weldoener´. Bonifatius gaat Willibrord helpen. Die is al langere tijd bezig met 
de verspreiding van het christelijk geloof. Dat gaat niet zo makkelijk. Bonifatius leert veel 
van Willibrord. 

 

Op een dag zijn de Germanen bij elkaar gekomen bij een heilige eik. Bonifatius gaat er ook 
naar toe en preekt over God en over Jezus. De mensen luisteren. Bonifatius pakt een bijl en 
hakt de eik om. De Germanen worden erg kwaad. Bonifatius hakt de heilige eik om! Hun 
god Donar zou vast met zijn bliksemschichten Bonifatius doden! Maar er gebeurt niets. Door 
deze gebeurtenis geloven steeds meer Germanen niet meer in hun eigen goden. Veel laten 
zich dopen, ze worden christen. 

Maar niet iedereen is het eens met Bonifatius. Sommigen blijven zich verzetten. Wanneer ze 
zien dat Bonifatius om gaat met Frankische soldaten worden ze achterdochtig. Bonifatius 
wil toch niet dat ze zich onderwerpen aan de Frankische koning? Dat willen ze niet. Ze 
willen vrije Friezen blijven. 

Bonifatius is al oud wanneer hij een nieuwe poging doet om de Friezen te bekeren. In 754 
trekt hij met een groep volgelingen naar het noorden. In de buurt van Dokkum richt hij een 
tentenkamp op. Daar overvallen heidense Friezen Bonifatius in zijn slaap. Bonifatius wordt 
gedood.  

Na zijn dood wordt Bonifatius door de kerk als heilige vereerd. Sint Bonifatius wordt hij dan 
genoemd. Veel katholieke kerkgebouwen zijn naar hem genoemd. De verhalen over 
Bonifatius zijn voor een deel gebaseerd op zogenaamde hagiografieën, vitae of 
heiligenverhalen. Geschiedkundige realiteit en fictie lopen in een heiligenverhaal dikwijls 
door elkaar. Men mag een hagiografie dan ook niet a priori als een objectieve historische 
bron beschouwen, maar wel als een cultuur-historische. Over Bonifatius zijn minstens vier 
vitae geschreven. Bij deze vitae was het doel van de schrijvers om het geloof te verbreiden en 
te versterken. Mede door hem martelaarstatus toe te schrijven, kon Bonifatius voorgedragen 
worden voor een heiligverklaring. Dat Bonifatius zich met een boek (de Ragyndrudis Codex 
uit Capua, een boek met anti-ariaanse geschriften) tegen zijn belagers zou hebben 
beschermd, is pas in een latere vita beschreven. Later is dat boek weer als de Bijbel 
geïnterpreteerd. 
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Bonifatius Admiraliteitshuis Dokkum  

Wist je dat? 

• In 2004 is het 1250 jaar geleden dat Bonifatius bij Dokkum werd vermoord. In 
Dokkum wordt dit op allerlei manieren herdacht. 

• De Franken waren het eerste Germaanse volk dat christelijk werd.  
• Debekering van West-Europa gebeurde niet door de Franken, maar door de Engelsen. 
• Willibrord was een zendeling. Hij probeerde de Friezen in Noord-Nederland te bekeren. 

Hij was de voorganger van Bonifatius. 
• Het lukte Willibrord na veel moeite de Friese koning Radboud te dopen. Radboud vroeg 

hem wat er na zijn dood gebeurde, waarop Willibrord zei dat hij dan in de hemel komt. 
En mijn voorvaderen dan, vroeg Radboud, die zijn niet gedoopt , waar zijn die dan? 
Toen hij van Willibrord hoorde dat zijn niet- gedoopte voorvaderen in de hel zitten wilde 
koning Radboud niet meer gedoopt worden ´Ik ga niet moederziel alleen in de hemel 
zitten!´ was zijn antwoord. 

• In de Bonifatiuskerk in Dokkum wordt een relikwie van Bonifatius bewaard; een stuk 
van de schedel, zo wordt beweerd. Maar of dit echt waar is, is niet zeker.  

• Bonifatius ligt in de Duitse plaats Fulda begraven. Daar wordt ook het boek bewaard 
dat Bonifatius boven zijn hoofd zou hebben gehouden om zich te beschermen tegen 
zijn moordenaars. In het boek zijn inkervingen ( van het zwaard) te zien.Had Bonifatius 
werkelijk een boek in zijn handen bij de aanval? We weten het niet. Het kan ook zijn 
dat boeken beschadigd werden toen de kisten van Bonifatius werden opengemaakt. 
De aanvallers verwachtten geen boeken maar sieraden! 

• In Dokkum is een kapel gewijd aan Bonifatius. Op 5 juni, de sterfdag van Bonifatius, 
wordt er een plechtige mis opgedragen.  

• In Dokkum bevindt zich een heilige bron. Die zou ontstaan zijn doordat Bonifatius met 
zijn bisschopsstaf op de grond tikte terwijl hij naar zoet water zocht. Toen welde ineens 
het zoete water uit de grond. Zo ontstond de bron.  

• Veel mensen geloven dat je beter kunt worden van het water uit de bron in Dokkum . 
In 1990 werd een kind met kinkhoest in het water gedompeld. De kinkhoest was 
daarna ineens verdwenen! 

Iedereen kent uit het jaartallenboekje: '754: Bonifatius te Dokkum vermoord.' 

Hij was afkomstig uit de plaats Crediton in Zuid-Engeland, waar hij in 672 was geboren. Van 
zijn ouders had hij de naam Winfried ('vredesvriend') meegekregen. Hij was ingetreden bij de 
benedictijner monniken te Nursling, waar hij leraar was aan de kloosterschool. Toen hij de 
veertig gepasseerd was, besloot hij het vreemdelingschap te kiezen en pelgrim voor Christus 
te worden. 
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Zo stak hij in 716 over naar de streken der Friezen om er het evangelie te verkondigen, maar 
dat werd geen succes. In 719 missioneerde hij in Thüringen. Vandaar vertrok hij naar Rome 
om er door Paus Gregorius II tot bisschop gewijd te worden. Het was op de dag van zijn vertrek 
naar Rome, 14 mei, dat hij de naam aannam van de heilige van die dag: Bonifatius, martelaar 
in Tarsus, Cilicië (huidig Zuid-Turkije). 

De paus zond hem, overladen met geschenken en relikwieën, terug naar Hessen en Thüringen 
om daar onder Germanen, Hessen, Friezen en Teutonen het evangelie te verkondigen en vaste 
voet te geven. Sindsdien ijverde hij onvermoeibaar om de kerkorganisatie ter hand te nemen.  

In 732 werd hij aartsbisschop van het hele Germaanse missiegebied met zijn zetel in Mainz. 
Hij maakte van talrijke Duitse steden bisschopszetels (Passau, Regensburg, Salzburg, 
Eichstätt, Würzburg, Erfurt). Meermalen reisde hij tussendoor naar Rome. 

Om zijn bekeringswerk onder Saksen en Friezen te ondersteunen vroeg hij hulp van religieuze 
vrouwen uit zijn eigen vaderland. Eén van hen was Lioba († ca 780; feest 28 september), 
kloosterzuster onder Eadburga de Grote († 751; feest 12 december) in Minster op het eiland 
Thanet voor de kust van Kent. Bonifatius noemde haar in zijn brieven "mijn meest geliefde 
zuster abdis Eadburh". Moeder Eadburga had reeds langere tijd een intensieve briefwisseling 
met hem onderhouden. Daaruit blijkt, dat zij via vaders kant nog familie van hem was. 

We hebben er geen idee van hoe lang die brieven erover deden. Het is niet alleen een wonder 
dat ze in die primitieve omstandigheden aankwamen: vanuit het klooster moesten ze met een 
boot worden meegegeven naar de overkant; vandaar werden ze waarschijnlijk tegen een zekere 
vergoeding toevertrouwd aan handelaren of geestelijken die de Rijn stroomopwaarts gingen... 
en dan lagen ze nog weken, misschien wel maanden in een klooster te wachten tot Bonifatius 
zelf of iemand uit zijn omgeving langskwam. Voor hem waren die brieven een ware troost. Hij 
laat herhaaldelijk doorschemeren hoe eenzaam hij zich voelde; hoe hij behoefte had aan eten 
van thuis, aan een gesprek in zijn eigen taal, met mensen van zijn eigen cultuur! Hij schrijft 
bijvoorbeeld: "Ik vraag uwe liefde met de meest mogelijke aandrang voor mij te bidden tot onze 
God, de schepper van hemel en aarde. Ik wil u ook niet in het onzekere laten over de reden 
waarom ik dit vraag. U moet weten dat mijn pelgrimschap telkens opnieuw wordt belaagd door 
allerhande stormen: overal moeite, overal verdriet; van buiten strijd, van binnen vrees!" Het ligt 
voor de hand dat Eadburga hierover aan de zusters vertelde. Ze zal ze op het hart hebben 
gedrukt veel te bidden voor de intenties van Bonifatius. Waarschijnlijk liet ze de brieven 
eenvoudig aan tafel voorlezen tijdens de maaltijd. Zij stuurde hem attenties en geschenken, 
die ze door de zusters liet vervaardigen, zoals liturgische gewaden of boeken waarom hij had 
gevraagd. Zij zullen dat als een grote eer hebben beschouwd. Een boek was een bijzonder 
kostbaar geschenk, want het moest met de hand worden afgeschreven. Wij lezen in een andere 
brief hoe dankbaar hij is: 

"Moge de beloner van alle goeds mijn veelgeliefde zuster straks verrassen met zijn hemelse 
gaven. Want door uw zending heilige boeken hebt u deze Germaanse balling naar ziel en 
lichaam troost en verlichting gebracht. Ik ben nu eenmaal geroepen om het Germaanse volk tot 
in de donkerste uithoeken te komen verlichten. Maar als ik het licht van deze boeken niet bij de 
hand zou hebben, zou ik waarschijnlijk zelf in het duister rondtasten en ten val komen. Ik 
vertrouw op uwe liefde en vraag u voor mij te blijven bidden, want ik ben maar al te vaak een 
speelbal in de stormvlagen van alle wederwaardigheden van het leven."  

Bij een volgende gelegenheid vroeg hij zelfs om een afschrift van de brieven van de heilige 
apostel Petrus, geschreven met gouden letters. Waarschijnlijk had hij zo'n kostbaar boek 
nodig om indruk te maken op hooggeplaatste mensen en mogelijkerwijs op die manier 
bewondering te wekken voor het christelijk geloof. 

Het ligt voor de hand dat Eadburga Lioba aanspoorde om Bonifatius persoonlijk te schrijven. 
Zij was immers nog familie van hem. Eén van die brieven is in de nalatenschap van Bonifatius 
teruggevonden. Hij zou rond 733 geschreven zijn. In vertaling luidt ze:  
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"Aan de zeer eerwaarde heer en bisschop Bonifatius, geliefd bij de Heer en ook bij mij, temeer 
omdat u nog door familiebanden met mij, Leobgyth, verbonden bent. Ik zend u mijn groeten en 
wens u eeuwig heil, al ben ik de minste van alle dienaressen die het zachte juk van Christus 
op zich genomen hebben. Ik doe een beroep op uw welwillendheid en hoop dat u zich nog de 
oude vriendschap herinnert met mijn vader Dinne uit Wessex; het is al weer acht jaar geleden 
dat hij is gestorven. Ik zou u willen vragen de lieve God voor zijn zielenrust te bidden. Ook zou 
ik mijn moeder Aebbe in uw aandacht willen aanbevelen. Zij is nog familie van u, maar dat weet 
u beter dan ik. Zij leeft nog, maar gaat moeizaam gebukt onder de last der jaren. Ik ben als 
dochter hun enig kind en het liefste zou ik u als mijn broer willen beschouwen, al weet ik 
natuurlijk heel goed dat ik zoiets in het geheel niet waard ben. Er is namelijk niemand onder de 
mensen in wie ik zoveel vertrouwen en hoop heb gesteld als in u. Ik doe hier een heel klein 
aardigheidje bij. Eigenlijk de moeite van uw aandacht niet waard, maar ik hoop dat u hierdoor 
aan mij blijft denken. Want de afstand tussen ons is heel groot, en het is maar al te vlug 'uit het 
oog uit het hart'. Terwijl ik hoop dat er tussen ons een levenslange band ontstaat van ware 
liefde. Met nog meer aandrang zou ik u willen vragen mij met het schild van uw gebeden te 
willen beschermen tegen de giftige pijlen van de onzichtbare vijand. Aan het eind van deze brief 
gekomen hoop ik nog dat u de onbeholpenheid ervan voor lief wilt nemen. U moest eens weten 
hoezeer ik verlang naar een korte reactie van uw kant; die kan dan voor mij meteen een 
voorbeeld zijn. De paar verzen onderaan de brief heb ik geschreven volgens de regelen der 
dichtkunst. Niet dat ik mij verbeeld er reuze goed in te zijn, u moet het meer zien als eenvoudige 
oefening in overeenstemming met de kwaliteiten die God mij gegeven heeft. Hopelijk kunt u mij 
ook hierin nog wat goede raad geven. Ik heb de kunst geleerd van Eadburga, die zich met hart 
en ziel toelegt op de studie van de heilige schriften. Vaarwel. Ik wens u een lang en gelukkig 
leven en beveel mijzelf in uw gebeden voor God aan. 

'Moge God almachtig, schepper en rechter der wereld 
en Christus met Hem, de heerst als een stralende koning, 
het vuur dat Hij in u ontstoken heeft, 
behoeden en bewaren voor altijd.'  

Wat Lioba hier - in de enigszins gezwollen brieftaal van toen - als wens uitspreekt, is 
uitgekomen. Er zou tussen haar en Bonifatius een hechte vriendschap ontstaan, die van grote 
invloed zou blijken op haar verdere leven.  

De zusters in Engeland waren zo'n grote steun voor hem en voor zijn missiewerk in de vreemde 
gebieden dat hij erover begon te denken om ze dichtbij zich te hebben. De vrouwen zouden 
onderwijs kunnen geven aan de inheemse meisjes van adellijke afkomst. Ze zouden door hun 
gebed, levenswijze en mentaliteit en door de kwaliteit van hun onderwijs en handvaardigheden 
van onschatbare waarde kunnen zijn. Naast de gemeenschappen voor mannen die hijzelf had 
gesticht, zouden zij vrouwenkloosters kunnen vormen in de Teutoonse en Saksische gebieden; 
die zouden kunnen fungeren als steunpunten van christelijke cultuur. En niet op de laatste 
plaats zouden ze voor hem, Bonifatius, als toevlucht kunnen dienen; zij zouden hem weer iets 
van een thuis kunnen geven.  

Intussen was Lioba met een aantal medezusters verhuisd naar klooster Wimborne, dat 
indertijd onder leiding stond van abdis Tetta († 8e eeuw; feest 28 september). Hij begon in zijn 
brieven dus moeder Tetta te vragen om zusters en met name om zijn verre nicht Lioba. 
Aanvankelijk was Tetta in het geheel niet gecharmeerd van dat idee. Zij vreesde dat de reis te 
lang en onveilig was. Zij voorzag dat de vrouwen zo ver van huis heimwee zouden krijgen en 
dat hun geïsoleerde positie ten koste zou gaan van de goede geest. En dat ze tenslotte 
behoorlijk wat risico zouden lopen onder die halve heidenen. Bonifatius bezwoer dat hijzelf 
garant stond voor de veiligheid van de vrouwen. Hij bracht de abdis onder de aandacht dat ze 
vertrouwen moest hebben in Gods leiding en genade, en ook in haar eigen aandeel: zij had de 
zusters immers een gedegen vorming meegegeven. 

Uiteindelijk ging Tetta akkoord. Met nog 29 andere medezusters stak Lioba de zee over om 
zich bij Bonifatius te voegen. Tot hen behoorde Walburga van wie al twee broers tot de 
medewerkers van Bonifatius behoorden: Willibald en Wunibald; en Thecla, die ook op de een 
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of andere manier met haar verwant was. Zeer waarschijnlijk gingen er geestelijken en soldaten 
mee om het gezelschap de nodige bescherming en bijstand te bieden. Ze zullen wel bij Katwijk 
aan land gegaan zijn, net als Willibrordus vijftig jaren eerder en Bonifatius, toen hij destijds 
voor de eerste keer naar het gebied der Friezen was overgestoken! Vandaar trokken ze via de 
Rijn stroomopwaarts tot diep in Duitsland. Hun bestemming was Tauberbischofsheim, waar 
Bonifatius juist alle voorbereidingen had getroffen voor de vestiging van een vrouwenklooster. 
De zusters hebben hem waarachtig niet teleurgesteld in zijn verwachtingen. Dat geldt heel in 
het bijzonder voor Lioba. Jonge en oudere vrouwen kwamen zich aanmelden, zoals bv. Agatha, 
Nana en Eoliba alsook Kunihildis en haar dochter Bertigitte; zij waren verwant met Lullus, 
één van Bonifatius' meest intieme vrienden en naaste medewerkers van Bonifatius. Hij zou 
hem opvolgen als bisschop van Mainz. 

(De voor ons wat merkwaardige naam van deze bisschop hangt samen met het woord 'liud' = 
'volk'; vergelijk ons woord 'lui' of 'lieden'. Waarschijnlijk was het een verkorte vorm van een 
naam die met 'Lui-' of 'Lu-' begon, zoals bv. Luifried, Ludwig, Lulof enz.).  

Zo stichtte hij de kloosters van Fritzlar, Kitzingen en van Ochsenfurt aan de Main.  

Volgens de plaatselijke overlevering gaat de stichting van Fritzlar terug tot het jaar 723. 
Bonifatius begon ermee de aan Donar toegewijde eik te laten omhakken. Tot hun verbijstering 
bemerkten de omstanders dat Donar niet toesloeg met zijn gevreesde bliksem. Van het hout 
bouwde Bonifatius op diezelfde plek een kerkje. Tegenwoordig staat de Sint-Petrusdom. Hij 
noemde het daar Fritzlar, ‘Vredeslaar’. Een ‘laar’ is een plek in het bos. Vgl. Nederlandse 
plaatsnamen als Laren, Zuidlaren enz. 

Het zou mij niet verbazen als hij in die naam zijn eigen oorspronkelijke voornamen liet 
meeklinken: Winfrieds Laar… 

Na de dood van Karel Martel verzochten diens zonen Karloman en Pippijn III de Jongere hem 
de Frankische kerk te hervormen. In 744 stichtte hij te Fulda zijn lievelingsklooster. Het was 
toegewijd aan  de aartsengel Sint Michaël. 

In een van de legendes rond Bonifatius wordt verteld dat hij in Thüringen een kerk stichtte die 
hij aan Sint Michaël toewijdde. Dat zou dus zeer wel de kloosterkerk in Fulda geweest kunnen 
zijn. Hij had deze patroon gekozen, aldus de legende, omdat de aartsengel hem op die plaats 
verschenen was en omdat hij hem bij al zijn ondernemingen in het bijzonder had beschermd. 
De ochtend na de kerkwijding droeg Bonifatius de mis op en besloot er de gehele dag te blijven. 
Maar toen hij 's middags wat wilde eten, kwam een dienaar hem melden dat er geen kruimel 
eten over was voor die dag. Toen keerde Bonifatius in zichzelf en bad: "God, U hebt destijds 
zoveel mensen in de woestijn wel veertig jaar lang met manna in overvloed gevoed; zou U dan 
nu voor deze ene keer ons hier niet van voedsel kunnen voorzien?" Daarop gebood dat hij er 
gewoon een tafel gedekt moest worden. Intussen kwam er al een vogel aanvliegen met in zijn 
snavel een vis, die hij zorgvuldig op tafel neerlegde. De bisschop dankte God voor zijn goedheid 
en liet de vis klaarmaken. Alle aanwezigen aten ervan; wat over was liet hij weer in de rivier 
werpen. Daarop vervolgde hij zijn reis. 
[Lag.1940p:76] 

Het was ook in Fulda dat hij zich in 747 terugtrok. Vandaar maakte hij zo nu en dan een 
zendingsreis om het evangelie te verkondigen onder de Friezen, in gezelschap van een groot 
aantal monniken. Tenslotte kostte het hem en 52 anderen het leven. Van een paar gezellen 
zijn de namen overgeleverd: Eoban, op dat moment bisschop van Utrecht (feest ook 7 juni); 
de priesters Wintrung, Waltheri (ook Walterus of Walther; feest ook 7 juni) en Ethelheri (ook 
Adelar); de diakens Hamund, Scirbald en Bosa; en de monniken Wacchar, Gundaecer (ook 
Gundekar; feest ook 9 april), Illehere en Hathowulf. 

De legende vertelt, hoe hij nog probeerde met een dik missaal zijn hoofd tegen het zwaard te 
beschermen, Tot op de dag van vandaag wordt er een boek bewaard waarin duidelijk de 
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houwen van een scherp voorwaar te zien zijn: volgens de overlevering is dat het boek waarmee 
Bonifatius de slagen probeerde af te weren. 

Aanvankelijk werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar de St.-Salvatorkerk in Utrecht; 
daar hoopte men stilletjes deze kostbare relikwie te kunnen behouden, maar uiteindelijk 
trokken die van Fulda aan het langste eind. Tot op de dag van vandaag ligt hij daar begraven 
in de crypte van de domkerk. 

Hij behoort tot de zogeheten 'ontginningsheiligen'. 's Zondags na 5 juni wordt in Dokkum een 
jongerendag georganiseerd, die in het teken staat van Sint Bonifatius. 

Hij is patroon van de bisdommen Fulda, Utrecht en Groningen en nevenpatroon van het 
bisdom Haarlem; daarnaast van Friesland, Saksen en Thüringen; van de steden Arnstadt, 
Bad Hersfeld, Erfurt, Hameln, Mainz; van bierbrouwers, boekhandelaren, kleermakers, 
vijlenmakers. 

Hij wordt afgebeeld met een boek, dat door een zwaard is doorboord; als bisschop (met 
tabberd, mijter en staf); doet een bron ontspringen; omringd door zijn moordenaars; met stok 
of knots; een boom omhakkend; bijl en gevelde eik (ontginningsheilige); met gesel, raaf en vos; 
tros druiven. 

 

Het Bonifatiusjaar is al weer jaren geleden. In N.O. Fryslán en in de Rooms Katholieke wereld 
stond de wereld even op zijn kop. Want 1250 jaar geleden zou Bonifatius vermoord zijn bij 
Dokkum. Er is reeds veel geschreven en gesproken over wie Bonifatius nu eigenlijk was. 
Bracht hij inderdaad het Christelijke geloof onder de Friezen of was hij een hervormer? 
Bonifatius stierf in 754 na Chr., maar niet bij Dokkum, noch als brenger van het Christelijke 
geloof. De Friezen waren in die tijd voor het overgrote deel al Christen. Ze waren Arianen, 
aanhangers van het Arianisrne, een stroming binnen het Christendom, vernoemd naar 
Arianus (gest. 336, presbyter te Alexandrië). Deze geloofsstroming was zeer verbreid onder de 
Germanen. 

De Friese koning Radboud wou zich niet laten dopen, omdat hij Ariaan was en niet rooms 
katholiek wilde worden. Bonifatius bracht een nieuwe christelijke stroming, het rooms 
katholicisme, in de Friese regio. Bij deze stroming stond Maria, als moeder Gods zeer centraal. 
In de 5e eeuw was de Ariaanse Frankische koning Clovis door zijn vrouw overgehaald (dit 
gebeurde meer) tot het rooms katholicisme. De Frankische koning Karel de Grote - later keizer 
in 800 na Chr. - wilde dat iedereen rooms katholiek werd. 
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Hetgeen met Bonifatius in 754 gebeurde is hetzelfde wat met de hervormers en protestanten 
tijdens de reformatie gebeurde. Ze werden als ketters beschouwd, velen stierven op de 
brandstapel, velen vluchtten. Menno Simons, grondlegger van de doopsgezinden, moest later 
voor de protestanten vluchten. Bonifatius stierf. Hoe? Misschien is hij (op zijn vlucht) 
overvallen en daarna vermoord of terechtgesteld door Ariaanse Christenen. Of op de vlucht 
verongelukt onder zijn struikelend paard. Eén ding is zeker, zijn aanwezigheid werd niet op 
prijs gesteld. In 754 werd Bonifatius bij Dokkum vermoord. Dat is nu dus al meer dan 1250 
jaar geleden. Wie is Bonifatius en wat is er precies gebeurd? Bonifatius heette eerst Winfred 
en werd geboren in Engeland. Hij was monnik en leraar aan een kloosterschool. Toen hij 
hoorde dat de Germanen aan de overkant van de zee het verhaal van Jezus Christus nog niet 
kenden, wilde hij graag naar hen toe. Hij zou ze dan alles over Jezus Christus vertellen. En 
ze bekeren en dopen. Winfred stak de Noordzee over. Hij ging eerst naar Rome, want daar 
woonde de paus; de hoogste bisschop van de kerk. Die zegende hem en gaf hem een nieuwe 
naam; Bonifatius. Dat betekent ´weldoener´. Bonifatius gaat Willibrord helpen. Die is al 
langere tijd bezig met de verspreiding van het christelijk geloof. Dat gaat niet zo makkelijk. 
Bonifatius leert veel van Willibrord.Toen ging  Bonifatius op pad, toen hij in dit gebied 
aankwam kwam hij erachter dat de niet iedereen gedoopt wilde worden. 
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Rond 700 zag Nederland er heel anders uit dan nu. Er woonden weinig mensen en er waren 
alleen wat kleine dorpen en een paar boerderijen. De Germanen woonden in ons land, en die 
geloofden in de oude Germaanse goden, bijvoorbeeld  Wodan, die op zijn witte paard door de 
lucht reed, en in Donar, de god van de donder. Als het onweerde en bliksemde reed hij met 
zijn wagen door de lucht. Deze Donar bracht ook de regen, volgens de Germanen. Daarom 
waren ze ook blij met hem, want van die regen kon het koren weer groeien. Bij een grote eik 
brachten de Germanen soms offers aan hun goden. 

 

Bonifatius bij de heilige eik door Emil Doepler, 1905 

Er waren maar weinig Germanen die het christelijk geloof hadden. Maar aan de overkant van 
de Noordzee, in Schotland, Engeland en Ierland was het Christendom wijd verspreid. Er 
stonden overal kerken. Monniken en nonnen leefden in kloosters. Zij hadden hun leven aan 
God gewijd door elke dag tot Hem te bidden en te zingen. 

 

Op een dag zijn de Germanen bij elkaar gekomen bij een heilige eik. Bonifatius gaat er ook 
naar toe en preekt over God en over Jezus. De mensen luisteren. Bonifatius pakt een bijl en 
hakt de eik om. De Germanen worden erg kwaad. Bonifatius hakt de heilige eik om! Hun god 
Donar zou vast met zijn bliksemschichten Bonifatius doden! Maar er gebeurt niets. Door deze 
gebeurtenis geloven steeds meer Germanen niet meer in hun eigen goden. Veel laten zich 
dopen, ze worden christen. Om de overmacht van christenen en het Frankische gezag te 
bewijzen, hakte Bonifatius volgens Willibalds hagiografie in 723 de heilige Donareik om. Deze 
stond in Geismar nabij Fritzlar op de grens van het gedeeltelijk christelijke Hessen en het 
grotendeels niet-christelijke Nedersaksen, niet ver van de Frankische vesting Büraburg. Toen 
er geen wraak volgde van de vereerde goden, namen veel van de Germanen het christelijk 
geloof aan. Het omhakken van de eik wordt door velen beschouwd als het begin van de 
kerstening onder de Noord- en Middelduitse Germanen. Van het hout bouwde Bonifatius een 
kapel, gewijd aan St. Petrus; de kapel werd de kiemcel van het latere klooster in Fritzlar. Later 
vestigde hij daar het eerste bisdom in de Germaanse landen ten noorden van de oude 
Romeinse rijksgrens (limes). Tot 732 werkte Bonifatius in Hessen en Thüringen. 
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Bonifatius heette eerst Winfred en werd geboren in Engeland. Hij hoorde dat de Germanen 
aan de overkant van de zee het verhaal van Jezus Christus nog niet kenden wilde hij graag 
naar hen toe. Hij zou ze dan alles over Jezus Christus vertellen. En ze bekeren en dopen. 
Winfred stak de Noordzee over. Hij ging eerst naar Rome, want daar woonde de paus; de 
hoogste bisschop van de kerk. Die zegende hem en gaf hem een nieuwe naam; Bonifatius. 
Toen ging  Bonifatius op pad, toen hij in dit gebied aankwam kwam hij erachter dat de niet 
iedereen gedoopt wilde worden. 

Met de pauselijke zegen op zak reisde Bonifatius naar Utrecht, naar zijn collega Willibrord, 
die in 690 als eerste bisschop de Nederlanden had bereikt. Deze had een truc om mensen te 
bekeren. Zodra de heidenen zagen dat hun goden niet ingrepen als een heiligdom werd 
vernield, waren zij overtuigd van de kracht van de nieuwe God. Bonifatius paste dezelfde 
tactiek toe. Een leerling beschrijft hoe hij een heilige eik omhakte. 'De heidenen vervloekten 
hem. Maar de eik stortte krakend neer. Daarop prijsden ze de Heer. Van het eikenhout bouwde 
Bonifatius een kerk.'  

Maar niet iedereen is het eens met Bonifatius. Sommigen blijven zich verzetten. Wanneer ze 
zien dat Bonifatius om gaat met Frankische soldaten worden ze achterdochtig. Bonifatius wil 
toch niet dat ze zich onderwerpen aan de Frankische koning? Dat willen ze niet. Ze willen vrije 
Friezen blijven. Bonifatius is al oud wanneer hij een nieuwe poging doet om de Friezen te 
bekeren. In 754 trekt hij met een groep volgelingen naar het noorden. In de buurt van Dokkum 
richt hij een tentenkamp op. Daar overvallen heidense Friezen Bonifatius in zijn slaap. 
Bonifatius wordt gedood. 

Na zijn dood wordt Bonifatius door de kerk als heilige vereerd. Sint Bonifatius wordt hij dan 
genoemd. Veel katholieke kerkgebouwen zijn naar hem genoemd. 

Prof. dr. Auke Jelsma vertelt in de Sneinspetiele van 11 nov. 2000, dat Bonifatius geen 
zendeling was, maar kerkhervormer en dat hij bij Dokkum niet vermoord werd door heidenen 
die niet van zijn bekeringsijver waren gediend. Bonifatius kwam niet om heidenen te bekeren, 
maar om als blaffende hond de ingedutte Christenen wakker te schudden. Dit zei Jelsma bij 
de presentatie van de film 'Bonifatius, de weg van Europa'. Hij zei bij die lezing verder: 
Bonifatius heeft al zijn krachten ingezet om de kerk nieuw leven in te blazen. Tijdens zijn 
reizen op het vaste land van Europa merkte hij echter al gauw dat het gros van de bevolking 
inmiddels wel in naam Christelijk was geworden. Hij vond het schokkend dat priesters van 
het vasteland van Europa een gezin hadden. Het is vooral te danken aan Bonifatius dat het 
celibaat pas in de 8e eeuw gangbaar is geworden. 

Ook in de bestrijding van in zijn ogen ketterse ideeën heeft hij succes geboekt. Hij trof bij zijn 
reizen grote groepen Christenen (Arianen) aan die met de drie-eenheid leer weinig konden, die 
de Christus figuur wel als zoon, als uitstraling van God zagen, maar niet als God zelf wensten 
te aanbidden. Bonifatius schakelde hun invloed zo goed mogelijk uit. Verder zorgde hij ervoor 
dat priesters met weinig theologische bagage uit hun ambt werden gezet. Bisschoppen verving 
hij door vrienden uit Engeland (Engeland was begin 7e eeuw rooms katholiek geworden). 

Bonifatius was meer kerkhervormer dan missionaris. Door een uitgekiend benoemingsbeleid 
probeerde hij de belangrijke geestelijke posten te vullen, met die theologisch op dezelfde lijn 
zaten als hijzelf. Woedend was hij op kerkvaders die de politieke en economisch machten naar 
de ogen zagen. Zijn laatste reis naar Fryslân was dat hij vond dat dit gebied niet onder het 
gezag van de Frankische bisschop van Keulen thuis hoorde, maar een eigen bisschop moest 
hebben. Doch de Friezen zagen in Bonifatius een uitvloeisel van de Frankische bezetting (het 
Friese land was in 719 door de Franken veroverd). Daarom overvielen ze het tentenkamp en 
brachten ze alle leden ervan om het leven. 

Prof. dr. Hans Mol zegt in de Smidse, maart 2004, dat de Friezen Bonifatius en de zijnen 
beschouwden als het boegbeeld van het Frankische gezag in hun gebied. Jan ZijIstra zegt in 
de Sneins petiele van 10-4-1993: Het boek waarmee Bonifatius de bijlslagen probeerde af te 
weren, was de Codex Ragundridus, een boek tegen de dwalingen van het Arianisme. 
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Hoe zou u het vinden als u tijdens de Duitse bezetting (WO II) gezegd werd Lutheraan te 
worden, en dat het Calvinisme de verkeerde weg is? Wanneer er in de 2e WO een Duitser 
vermoord werd volgde er een razzia. Zo ook na Bonifatius, door een wraakactie van zijn 
aanhangers, die de moord op Bonifatius en zijn gezellen vele malen overtrof. Vele Friezen 
werden afgeslacht (Hinne Wagenaar, Leeuwarder Courant 6-3-2004). 

De Friezen waren anti-Franks en anti-paaps. Dit en de economische teruggang in Frisia door 
o.a. dichtslibben van havens (het water begon te zakken) bracht velen ertoe te vertrekken. Ze 
trokken naar het noorden, naar het steeds meer droogvallende Nederland. 

Nederland lag van 250-800 na Chr. Voor tweederde onder water, de ene keer wat meer dan 
de andere. In de wat droge periode was terpbewoning mogelijk. De Romeinen waren verdreven 
door het wassende water. Reinder Nouta, Nieuwe Dockumer Courant 15-6-92, in het artikel 
'Onbedijkte kwelders als woonorden van het verleden': Het hoogtepunt van deze bedrijvigheid 
schijnt in de tweede eeuw na Chr. te zijn gevallen. Daarna volgt een periode van sterke 
achteruitgang van het bewoonde areaal, totdat de mens in de achtste eeuw opnieuw kans ziet 
zich op de kwelders en overslibde veengronden te vestigen. 

Het droog gevallen gebied in Frisia werd Vlieland genoemd. Dit gebied werd ingepikt door de 
Noormannen en werd in 865 het graafschap Flielandria. Dit verbasterde later tot F(lie)landria 
- Flandria - Vlaanderen. Na verloop van tijd vervielen steeds meer Friese graafschappen aan 
de graaf van Flandria. In het droogvallend Nederland ontstond een nieuw Frisia - Fryslân. De 
Friezen die zich hier vestigden namen rivier-, dorp- en streeknamen mee. 

Bonifatius bracht geenszins het Christelijke geloof aan de Friezen. De Friezen werden reeds 
in de eerste eeuw na Chr. (ze woonden toen in wat men nu Frans Vlaanderen en W.Vlaanderen 
noemt) al geconfronteerd met het geloof in Jezus Christus. Na de dood van Stefanus 
(Hand.7:60) vluchtten Jozef van Arimathea, Maria en Martha, Maria (de moeder van Jezus), 
Jezus en Maria Magdelena en nog anderen naar Marseille, waarna ze langs de tinroute (zie 
afbeelding) naar Britannië trokken. 

Na hen volgden nog meer Israëlieten uit Palestina deze tinroute, en vestigden zich onderweg 
in de lage landen en Brittannië. Vanuit (Frans) Vlaanderen was dit de kortste oversteek. 
Onderweg werd het evangelie verkondigd en gemeenten gesticht. 

Ook later maakte Bonifatius gebruik van de korte oversteek om daar de Friezen te ontmoeten, 
maar ook om via de tinroute af te reizen naar Rome. In 'Uit Frieslands Volksleven' schrijft 
Waling Dijkstra: Vespasianus, de Romeinse keizer, spaarde na de inneming van Jeruzalem 
een aantal Joden, maar verdreef hen uit Palestina en zond hen naar de gewesten aan de 
Noordzee. Deze Joden zijn de stamvaders der Friezen geworden'. Eigenlijk wordt er 
medestamvaders bedoeld, want de Frissi woonden er al en vermengden zich met de Joden. 
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 Op dit kaartje de Lage landen in de periode van ongeveer 250-800 AD 

 

Het gebied rondom St.Omaar was ten tijde van de Romeinen het gebied van de Friezen. Sint-
Omaars (Frans: Saint-Omer) is een stad in het noorden van Frankrijk (departement Pas-de-
Calais), op de grens tussen Frans-Vlaanderen en Artesië (Artois), gelegen aan de rivier de Aa 
en het Kanaal van Neuffossé. De stad heeft nu een oppervlakte van 16,59 km2 en telt 15.000 
inwoners. Sint-Omaars is in de 7e eeuw ontstaan onder de naam Sithiu (Sithieu of Sitdiu), 
rond de onder impuls van Audomarus (Omaar of Odemaar) gestichte Sint-Bertinusabdij. De 
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abdij ontleent haar naam aan Bertinus van Artesië, die er als metgezel van Audomarus 
werkzaam was. In de 10e eeuw kreeg de plaats haar huidige benaming Sint-Omaars. 

Op het kaartje boven de Lage landen in de periode van ongeveer 250-800 AD 
Op de tekening zie je tussen de haakjes de namen van de stammen die daar toen ook woonden. 
En tijde van Bonifatius strekte het Friese gebied zich uit van de Wisergis (niet de Wezer dus) 
langs de Lys, zuid langs Kortrijk tot aan de Schelde. Ook Gent en Antwerpen behoorden er 
toe. De Seuven (Zeeuwen) zijn opgegaan in de Friezen. Het kaartje geeft ook aan de plaats 
Dokkum alwaar Bonifatius gedood is. De Saksen zijn nadat ze verslagen zijn, door Karel de 
Grote naar 'Duitsland' gedeporteerd. Vele verfrieste Seuven vestigden zich later in Zeeland, 

Hier onder de tinroute. 

 

En zo zag men toen ook de wereld, Britannië was Noord en Italië was Zuid en Spanje was 
West. 
 
Toen de Joodse volgelingen van Jezus in de lage landen kwamen en een deel zich daar 
vestigden troffen ze daar het volk, de Frissi aan. Een naam die hen bekend in de oren klonk.  
Bert Otten, kenner der Israëlitische stammen, Hebreeuwse taal en vaderlandse geschiedenis, 
over zijn boek: Friezen, zonen van Issachar (Issachar is één van de twaalf stammen van Israël), 
wanneer wij in de Bijbel lezen over de Ferizzieten (Ex.23:23), dat daar in liet Hebreeuws F'rizziy 
i (zrp) staat en wat: inwoner van het open veld betekent. In Richt. 3:5 6 lezen we dat de 
stammen Israëls zich vermengden, wellicht heeft de stam lssachar zich vermengd met de 
Frizzi. Tien Israëlitische stammen (waaronder Issachar) trokken na de Assyrische 
ballingschap (7e eeuw v.Chr.) naar NW Europa. 

Deze tinroute was zeer bekend bij Jozef van Arimathea. Hij was de ,jongste broer van de vader 
van Maria, de moeder van Jezus. Hij was een rijk en vooraanstaand man en van beroep 
tinhandelaar. In de St.Jerorne Vertaling wordt hij 'Noblis Decurio' genoemd, een Romeinse 
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titel waarmee de minister der mijnen bedoeld werd. In Brittannië had hij een huis en zijn 
dochter was getrouwd met iemand van het Silurische (deel van Wales) koningshuis. Silurië 
was het eerste Christelijke Koninkrijk in NW Europa. Tot dit koningshuis behoorde ook 
Claudia (vrouw van Pudens) en haar broer Linus, die later de eerste bisschop van Rome werd. 
Ze worden in de brieven van de apostel Paulus genoemd. Paulus is ook in Brittannië geweest, 
maar ook Simon de zeloot en anderen. 

Eén van degenen die hier in de lage landen het evangelie verkondigde was de apostel Petrus. 
Verder is bekend dat Zebedeüs de gemeente te Trier, de 'jongeling van Nain' de gemeente te 
Bern en Maria Magdelena de gemeente te Lyon gesticht hebben. Ook Fillipus was actief in 
'Frankrijk'. Aristobulus (Rom. 16: 10) predikte in 'Wales'. 

De Kelten, waar de Germanen een onderdeel van vormden, zijn het tien stammige Huis Israël, 
de Joden zijn liet twee stammige Huis Juda. Het Huis Israël wordt ook Huis Omri genoemd. 
Beth Omri = Khomry = cumry = cimmeriërs. Het Hebreeuwse Galoet, wat ballingschap 
betekent en nauw samenhangt niet balling (Hebr. Golah) en vreemdeling (Hebr. Ger), werd 
Galli, Gaulois, Gaels. In het Grieks werd dit Keltoi. De Germanen maakten van de 'G' een 'W' 
en zo ontstond Wales, Wallonië (Walen), Valois, Walachië. Volgens deze namen eens met: 
Gilead, Gilgal, Golan en Galilea. Galileën Gemeente is beter bekend als Waalse Gemeente. 

De Waldenzen waren gelovigen die woonden in Wallis (Valois), Zwitserland. Hun naam komt 
niet van Petrus Waldo. Zijn naam zou overgezet kunnen worden in Petrus de Waal. Waldenzen 
komt van Vallenzen en dat van Valois. De Waldenzen waren het restant van de Gallische 
(Keltische) kerk op het vasteland. In Brittannië noemden de leden van de Keltische Kerk zich: 
Culdich (verangelsakst tot Culdee). Het woord komt van: Cultores Dei = aanbidders van God, 
of van Gille De = dienaren van God, maar John Colgan vertaalt het met: zekere vreemdelingen. 
De vluchtelingen uit Judea waren voor de Britten ook 'zekere vreemdelingen". 

Toen Jozef van Arimathea en de Judese vluchtelingen in Brittannië kwamen geloofden de 
Kelten in God in drie personen. De drie waren bekend als: Beli, Taran en Yesti. De Schepper 
van het verleden, de Voorzienigheid van het heden en de Verlosser/herschepper van de 
toekomst. In het Latijn werd dit: Belenus, aranis en Hesus. De leer der druïden had de 
plaatsvervangende verzoening tot basisbeginsel. Toen de Judese vluchtelingen (Culdee) van 
Jezus vertelden, was er voor de Kelten een grote herkenning. Dit omdat eeuwen voor de komst 
van Jezus er al een Keltische triade bestond: De Heere onze God is één. Heft uw hoofden op 
en opent, gij poorten, uw eeuwige deuren en de Koning der ere zal binnengaan. Wie is die 
Koning der ere? De Heer Yesu, Hij is de Koning der ere”. Velen werden volgeling van Jezus. 
Andere namen van deze Keltische god zijn: Deon, Dovydd, Celi, Or, Perydd, Sol, Rhun, Ner. 
(distributeur, gouverneur, de mysterieuze, de wondervolle, de oude van dagen). Net als de 
Kelten waren ook de Germanen monotheïstisch. Zij hadden ook één god, die onder diverse 
namen bekend was. Ook de God van Abraham, Izaak en Jacob is onder vele namen bekend. 
De godsdienst van de Kelten is Oosters en komt sterk overeen met de godsdienst van het Huis 
Israël. 

De tienstammige Israëlieten begonnen de God van Abraham, Izaak en Jacob, de Schepper en 
Verlosser uit Egypte onder de naam van Baal (Bel) te aanbidden en dit met een gemixte 
Israëlitisch-heidense godsdienst. We lezen dat Jerobeam de najaarsfeesten verzette van de 
zevende naar de achtste maand. Hij richtte twee kalveren op en zei dat die de goden waren 
die Israël uit Egypte leidden. De Levitische priesters werden vervangen door mensen uit het 
volk. (1 Kon.12:25-33). Achabs vader Omri, verheidenste de Israëlitisch godsdienst nog meer. 

Het Hebreeuwse ba'al betekent: meester ( in de zin van echtgenoot), eigenaar. De Joden 
weigeren Gods Naam uit te spreken en lezen dan in plaats van Jahweh: Adonai, wat heer 
betekent. 

Er zijn vele gelijkenissen te vinden tussen de Keltisch en Israëlitische Goddienst. De Kelten-
Druiden en Israël (tien stammen) priesters hadden gelijke praktijken. In 2 Kon. 17 kunt u 
hierover wat lezen. Het Kelten-Druïdendom ging op in de nieuwe godsdienst. De Druïden 
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werden priesters en bisschoppen. De Keltisch Kerk groeide snel, zowel in Brittannië als op het 
vasteland. Diverse elementen van het Druidisme werden opgenomen of liften mee als 
volksgewoonten. Doch al de kracht werd aan Jezus toegeschreven. De gelijkenissen hadden 
de Druïden de nieuwe godsdienst doen omarmen. In Rome omarmde men het heidense 
Mithraïsme. En deze mix werd later ook naar noordwest Europa gebracht als de Rooms 
Katholieke kerk. 

Voor de Keltisch Kerk waren de ethische en morale wetten van het Oude en Nieuwe Testament 
hetzelfde. Ze onderhielden de Sabbat, vierden het pascha op de 14e Nisan, het 
zwagerhuwelijk, aandacht voor weduwen en wezen, aten rein vlees, hielden zich aan de 
reinheidswetten voor mannen en vrouwen, tienden, het offeren van de eerstelingen, doop van 
volwassen. 

In Britannië werden ze de Britse Kerk en op het vaste land de Gallische Kerk genoemd. De 
Keltische Kerk leed veel onder Arianisme dat in de vierde eeuw opkwam en onder de Germanen 
veel aanhang vond. Maat ook door het verval van het Romeinse Rijk en dat Germanen zich 
steeds meer meester maakten van dat rijk. De 
Franken veroverden Gallië. Koning Clovis, 
Ariaan van geloof, ging over tot het Rooms 
Katholisisme, eind 5e eeuw. Vanaf dat moment 
begon de Katholisering van de Germanen. De 
Franken begonnen zich steeds (DE VROEGE 
KERK (VII)s) meer meester te maken in west 
Europa. 
 
In Brittannië werd de Britse Kerk in 451 
westwaarts gedreven door de Saksen en 
Angelen. Ze werd toen alleen gevonden in 
Cornwall, Wales, noord-west Schotland en 
Ierland. Verdrukking geeft vrucht, en kort 
daarna, toen de rust wat was weergekeerd 
begon men weer onder de Germanen te 
evangeliseren om heil (terug) te winnen voor het 
geloof dat hen door de apostelen overgeleverd 
was: het evangelie van redding: naar IJsland, 
Scandinavië, en het vasteland. Ook de Friezen 
werden hiermee geconfronteerd. Tegelijkertijd 
stuurde de Kerk van Rome afgezanten om hen 
"te kerstenen". Dr. Wylie zegt: Het was de 
Culdee lamp die brandde in Constance, in 
Bazel, in Ypres, in Worms en Mainz. Bonifatius, 
de afgezant van Rome, kwam nadien om deze 
lichten uit te doen. De ware apostel was de 
Culdee kerk. De Friezen die zich in "Nederland" 
vestigden waren veelal anti paaps. De RK kerk 
heeft nooit echt macht in Fryslân gekregen. 

Het overwicht (macht) van Rome was te groot. 
De Keltische kerk verdween na verloop tijd. Als restant van de Gallische Kerk vinden we de 
Waldenzen. Die gingen weer op in het Ana Baptisme. Op de Britse en lerse eilanden duurde 
het wat langer, het restant is in de reformatie opgegaan in de Sabbatarian Church, wat later 
de Zevendedags Baptisten Kerk werd. 

De Romeinse geschiedschrijver Tacticus schrijft 28 na Chr. over de Germanen en noemt de 
bewoners van de Nederlandse kust Frissi. Hiermee krijgen deze bewoners voor het eerst een 
opgetekende naam. Hij spreekt over een opstand van de Friezen vanwege een schatting die 
betaald moest worden. Het ging over de grootte van de ossenhuiden die als schatting betaald 
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moest worden aan de Romeinse veldheer Oleminius. Doordat de Romeinen te weinig troepen 
inzetten slaagden zij er niet in deze opstand neer te slaan. Volgens Tacticus heeft dit tot gevolg 
dat de Friezen erg beroemd werden onder de Germanen en zij hun vrijheid herwonnen. De 
Friezen werden hierbij gesteund door de Kanninefaten en hun ruitermacht, die aan de 
Noordzeekust woonden. Het rijk van de Friezen was langs de Noordzeekust tot Denemarken. 
De Nederlandse Friezen woonden boven de Rijn. De Romeinse veldheer Corbulo opende 47 na 
Chr. weer de aanval op de Friezen en bracht ze weer onder Romeins gezag. Onder de regering 
van Nero, 54 tot 68 na Chr. willen de Friezen zich vestigen in de onbewoonde streek ten 
noorden van de Rijn. Hoewel twee van hun aanvoerder naar Rome gaan om verlof hiertoe te 
vragen wordt dat hun niet verleend. De val van het Romeinse Rijk in 467 na Chr. wordt 
veroorzaakt omdat de Germaanse stammen (Franken) zich verenigen en er ontstaat een nieuw 
rijk: Frankrijk. Het zijn Duitse Germanen die de Duitse taal spreken. De naam Duitsland is 
van Diets afkomstig en betekent ‘volk’.   
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Koning Redbad 

 

Over Radboud zijn jeugd en jonge jaren is niets bekend. Hoewel in latere kronieken wordt 
beweerd dat hij een zoon van Aldgisl was, bestaat hiervoor in het bronmateriaal uit die tijd 
geen bewijs. Hij groeide ongetwijfeld op in een familie die tot de Friese elite behoorde en kwam 
niet eerder aan de macht dan circa 680, na de dood van Aldgisl. 

Aldgisl (Fries: Aldgillis) ( — circa 680) was volgens het werk van Stephanus Eddius een Friese 
koning uit de tweede helft van de 7e eeuw. Deze metgezel en hagiograaf van bisschop Wilfrid 
van York (634-709) is de enige oorspronkelijke bron die Aldgisl noemt. In de vroeg 
middeleeuwse Historia ecclesiastica uit 731 van Beda, een Engelse monnik uit Northumbria, 
wordt Aldgisl genoemd als koning van de Friezen. Het enkele feit dat Beda hem koning noemt 
is voor historici van wezenlijk belang, omdat de Friezen door Frankische bronnen uit die tijd 
altijd als een onderhorig volk worden aangeduid: zo worden de Friese leiders in hun 
geschriften hertogen genoemd en geen koningen. Omdat de Merovingische bronnen niet altijd 
even betrouwbaar zijn, wordt door historici meer waarde gehecht aan Beda zijn beschrijving 
en betiteling van Aldgisl, dan aan die uit de Frankische bronnen.  

Van wat wij over Algisl weten krijgt men de indruk dat hij meer was dan alleen een krijgsheer. 
Hij wordt gezien als vrij machtig persoon, die zich weinig aantrok van de grootste natie van 
toen, de Franken. Wat opvalt, is dat hij een zelfstandige politiek voerde, los van het Frankische 
rijk. Zoiets ging niet vanzelf en daarvoor was een lange periode van machtsopbouw nodig. 
Daarom wordt wel aangenomen dat hij lang aan het bewind is geweest, mogelijk al vanaf ± 
650. 

Het Friese Rijk waar Aldgisl over heerste had zijn machtsbasis in het centrale rivierengebied 
in de tegenwoordige provincies Holland en Utrecht. Van daaruit heerste hij vermoedelijk ook 
over het huidige Fryslân. Hij resideerde toen mogelijk in Dorestad of Utrecht en volgens 
sommige historici (Boeles en Halbertsma) strekte zijn heerschappij zich uit van het Zwin bij 
(Brugge) tot aan de Wezer. Hard bewijs daarvoor ontbreekt echter. Onder de voorgangers van 
Aldgisl was er voortdurend oorlog geweest met de Franken. Inzet van deze vijandelijkheden 
was steeds het beheersen van de oude Romeinse grensversterkingen en omstreeks 650 had 
een Friese koning (mogelijk Aldgisl zelf) de Frankische expansie in de Rijndelta een halt 
toegeroepen. Ten tijde van Aldgisl was het omstreden gebied stevig in Friese handen en had 
hij weinig te duchten van Franken. Aldgisl bood in de winter van 678-679 onderdak aan 
Wilfrid van York in zijn kasteel te Utrecht toen deze op doorreis was naar Rome. Hij weigerde 
aan het verzoek van Ebroin, de Frankische hofmeier van Theuderik 111, te voldoen om Wilfrid 
aan Ebroin uit te leveren. Aldgisl werd opgevolgd door Radboud (Fries: Redbad). 

Rond 700 leefden de Friezen nog in stamverband. Het was de tijd dat Redbad als koning van 
Friesland wordt genoemd. De Friezen hadden toen hun eigen heidense goden. Een daarvan 
was Fosite, die werd vereerd op een heilig eiland dat in de richting van Denemarken lag. Op 
dat eiland, dat wij tegenwoordig kennen als Helgoland, liepen heilige koeien die niemand 
mocht aanraken. Het zuidelijke buurvolk van de Friezen, aan de andere kant van de Rijn, 
waren de Franken. Die hadden in die tijd het christendom al lang als godsdienst 
aangenomen. In 689 werd Redbad door de Franken verslagen. Het zuidelijk deel van het 
toenmalige Fryslân (citeroir Fresia), waartoe ook de stad Utrecht behoorde, viel toen in 
Frankische handen. Rond die tijd kwam een Frankische bisschop, Wulfram, naar Fryslân 
om daar het christendom te preken. Op een gegeven moment zou Redbad zich laten dopen, 
maar op het allerlaatste moment, toen hij al met één voet in het doopvat stond, had hij nog 
een vraag: zou hij in de hemel meer kooplieden en edellieden van het Friese volk aantreffen 
dan in de hel? Toen Wulfram duidelijk maakte dat zijn niet-gedoopte voorgangers tot de hel 
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veroordeeld waren, weigerde Redbad toch nog de doop. Het is niet zeker of dit verhaal waar 
is, maar wel staat vast dat koning Redbad zijn leven lang een fel tegenstander is gebleven 
van de christelijke godsdienst. 
 

 

 
Aldgillis, vader van Redbad, in de "Chronique ofte Historische geschiedenisse van  
Frieslandt" van P. Winsemius 
 
In 695 benoemde de paus de Angelsaksische monnik Willibrord tot aartsbisschop van de 
Friezen. Zijn opdracht was de Friezen tot het christendom te bekeren. Willibrord heeft een 
tijdlang zijn residentie in Utrecht gehad. Hij heeft zelfs een reis naar Denemarken gemaakt 
om ook daar het heidendom de wacht aan te zeggen. Toen hij op de terugreis op Helgoland 
terecht kwam, liet hij de heilige koeien van dat eiland slachten als voedsel voor zijn gevolg. Na 
een aantal jaren nam Redbad de macht in citerior Fresia weer over, maar na zijn dood in 719 
zagen de Franken hun kans schoon om het gebied opnieuw te veroveren. Nog weer later volgde 
ook de rest van het woongebied van de Friezen, dat in die tijd tot aan de Wezer toe reikte.  
 
Daarna kon de bestrijding van het heidendom van de Friezen met meer kans van slagen 
worden aangepakt. Toch kostte dat ook nu nog heel wat moeite. Een andere Angelsaks, 
Bonifatius, zou er zelfs de marteldood bij vinden. In zijn jonge jaren (716, 719-722) had 
Bonifatius Willibrord bijgestaan in citerior Fresia. Hij stond bekend om zijn agressieve 
aanpak, die nogal eens uitliep op het verwoesten van heidense heiligdommen. 
 
Na een lange periode in Midden- en Zuid-Duitsland ging hij op hoge leeftijd nog weer op 
missiereis naar Fryslân. Hij werd toen met 52 volgelingen in Dokkum omgebracht door 
heidense Friezen (754). Dat betekende niet dat de opkomst van het christendom in de Friese 
contreien nog kon worden gestuit. Dokkum werd juist een centrum van missieactiviteit onder 
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de Friezen. Er kwam nu ook een Friese missionaris naar voren: Liudger. Als missiegebied 
werden hem door Karel de Grote de vijf Friese gouwen ten oosten van de Lauwers toegewezen. 
Later was hij actief bij de bekering van de Saksen, het oostelijk buurvolk van de Friezen. In 
804 werd hij aangesteld tot eerste bisschop van Munster, een van de nieuwe Saksische 
bisdommen. Ook ‘zijn’ vijf Friese gouwen werden opgenomen in het bisdom van Munster. 
Fryslân ten westen van de Lauwers bleef deel uitmaken van het bisdom Utrecht. Van het 
voorchristelijke Fryslân is uiteindelijk geen spoor overgebleven, zelfs niet op Helgoland. Wel 
vinden wij in het nu Duitse Oost-Friesland een Radbodsberg, waarvan gezegd wordt dat 
Redbad er begraven ligt. 
 

 

Koning Redbad 

Van de koningen Karel en Radboud 

1. Dae di koning Kaerle ende di koning Redbad fan Danemerkum in dat land komen, dae 
bisette eelk zyn burch in Fraenekraghae mey ene herescelde, end elck seyd, dat land 
weer zyn. Dae wolden se wise lioede ierne sena, ende dae heren wolden hit bistrida; 
doch wysda ma dir sone also langhe, dat ma hit op dae tweer koningen ioed, hoekra 
oerem oen stilla stalle wrstoed, dat hi dat land winnen hede. Dae brochte ma dae heran 
toe gaera, ende hia stoeden en eetmel allomme. Dae leet him di koning Kaerle zyn 
handschoegh oenfalla; dae rechtan him di koningh Redbad. Dae spreeck de koning 
Kaerle: Oho! ende hlackade. Deerom heet zyn burch Hochenzie. Dae spreec di koneng 
Kaerle: Dit landt is myn. Hweerom? spreek di oera. I sint myn tianstmane werden. O 
wach! spreek Redbad. Aldeerom heet Redbadis burch Wachenzie. 
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Toen koning Karel en koning Radboud van Denemarken in het land kwamen, bezetten 
zij beide hun burcht in de Franeker ga met een heerschaar en zeiden beide dat het land 
het zijne was. Daarop wilden wijze lieden graag een verzoening tot stand brengen, maar 
de heren wilden de strijd aangaan. Doch men wist een schikking te treffen tussen beide 
koningen, zodat hij die het langste stil zou kunnen staan het land zou winnen. Men 
bracht de twee heren samen en zij stonden een etmaal stil. Toen liet koning Karel zijn 
handschoen vallen en koning Radboud reikte hem aan. Daarop sprak koning Karel: 
“Oho!” en lachte. Daarom heet zijn burcht “Hochenzie”. Toen sprak koning Karel: “Dit 
land is van mij.” “Waarom?” vroeg de andere. “Gij zijt mijn dienstknecht geworden.” “O 
wach! (o wee!)”, sprak Radboud. Daarom heet de burcht van Radboud “Wachenzie”. 

2. Dae foer di koningh Redbad vta lande, ende di koning Kaerle wolde thinghia. Da ne 
moste re; hwant er ledeges landes naerna soe fula was, deeroppa hi thinghia mochte. 
Dae seynt er boeda in da sauwen seland, ende heet, dat se him een fri stoe kaepede, 
deer hi zyn stoel mey riochta op sotta mochte, ende op thingia mochte. Dae kaepeden 
hia mey scette ende mey schellinghe Deldemannes, id est: Kalda del. Deer thingade hi 
dae oppa, ende laedade dae Fresan toe ferra him, ende heet, dat hia riocht kerre, als 
hia halda wolde. Dae beden se ferstis ti hiara foerspreka. Da ioed hy 't hemmen. Des 
oera deys heet hi, dat se foer dat riocht kome. Dae komen se, ende kerren foerspreken, 
toulif fan dae sauwen selandum. Dae heet hi, dat hia riocht kerre. Dae ieraden se 
ferstis. Dis tredda deis hete hi se foer dat riocht komma. Dae teghen hia needschyn. 
Dis fiarda deys also. Dis fyfta alsoe. Dit sint twae ferst ende dae tria needschyn, deer 
di fria Fresa mey riochte habba mey. Dis sexta deis heet hi, dat se riocht kerren. Dae 
spreken se, hia koeden naet. Dae spreeck di koning Kaerle: Nv lidze ic ioe foera tre 
kerren, hokra ioe liaera sie: Dat ma ioe alle deye, dan i alle ayn wirde, dan ma ioe en 
schep iouwe, alsoe sterk, deer enen ebba ende enen floed ienstaen moege, ende dat 
sonder allerhanda remen, ende roer, ende tauwe. 

Daarop trok koning Radboud het land uit en koning Karel wilde een rechtszitting 
houden. Dat kon hij echter niet, want er was nergens voldoende leeg land waarop hij 
een rechtszitting kon houden. Hij zond daarop boden in de zeven Zeelanden met het 
bevel hem een vrijplaats te kopen, waarop hij met recht zijn stoel zetten mocht en 
rechtszitting mocht houden. Daarop kochten zij met schat en met schelling Deldemannes, 
dat is Kalda del. Daar hield hij dan rechtszitting, en ontbood de Friezen vóór zich, en 
beval hun, het recht te kiezen, zoals zij dat wilden houden. Zij vroegen uitstel om 
voorsprekers te kiezen. Dat werd hun toegestaan. De volgende dag beval hij hun voor 
het gerecht te komen. Ze kwamen en kozen voorsprekers, twaalf uit de zeven Zeelanden. 
Daarop beval hij hun het recht te kiezen. Maar zij verlangden uitstel. De derde dag beval 
hij hun voor het gerecht te komen. Toen wendden zij verhindering voor. De vierde dag 
ook. Alsook de vijfde. De zesde dag beval hij hun recht te kiezen. Doch zij zeiden, dat zij 
dat niet konden. Toen sprak koning Karel: “Nu laat ik jullie de keus uit drie 
mogelijkheden, wat jullie 't liefste willen: Dat men jullie allen doodt, of dat jullie allen 
lijfeigenen worden, of dat men jullie een schip geeft, zo sterk dat het één eb en één vloed 
kan doorstaan, zonder riemen, zonder roer en zonder touwen.” 

3. Dae kerren hia dat schipp, ende sylden wt mey dae ebba alsoe fyr, dat hia nen land 
siaen mochten. Dae was em herde lede toe moede. Dae spreeck di ena, deer fan 
Widekenis slachte was, di formesta aesga: Ic habbe heerd, dat God, wse Hera, dae hi 
oen eertrike was, toulif iongeren hede, ende hi solm trettiensta was, ende hi toe 
himmen koem al bi slettena dorem, ende traeste se, ende leerd se. Hoe bidda wy him 
naet oen, dat hy ws en trettundista seynde, deer ws riocht leere, ende weer toe lande 
wise. Dae foelen hia alle op hiara kne, ende baeden inlike. Dae hia dae bedingha deen 
heden, dae stoeden se op. Dae sioden hia en trettiensta oen der stioerne sitta, ende 
ene gildene axe wt siner axla, deer hi mey to lande stioerde, ienst wynd ende straem. 
Dae hia toe lande koemen, dae worp hi mey der axe op dat land, ende worp ene turwe 
op. Dae oenspraengh deer en burner; aldeerom haet dat et Axenhowe. Ende et Eswei 
comen hia a lond, ende seten om dae burna; ende haet hiarem di trettundista lerede, 
dat kerren hia toe riochte. Dech ne wist er nemma onder dae fulke, hoek di trettundista 
were, deer ti hiarem kommen was; alsoe lyk was hi eelkerlikum. Dae hi hemmen 
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landriocht wysd hede, dae weren der naet meer, dan toulif. Aldeerom schellet deer 
wessa in dae lande trettien aesghen, ende hiara dommen aeghen se toe delen toe 
Axenhowe ende to Eswey. Ende hweer soe hia oen twae sprecket, soe aeghen dae 
sauwen dae sex in toe haliane. Aldus is het landriocht aller Fresen. 

Zij kozen het schip en voeren met eb zo ver uit, dat zij nergens land konden zien. Toen 
zonk hun de moed in de schoenen. Daarop sprak de een, die van Widukinds geslacht 
was, de voornaamste asega: “Ik heb gehoord dat God onze Heer, toen Hij op aarde was, 
twaalf leerlingen had en dat Hij zelf de dertiende was. En dat Hij tot hen kwam bij 
gesloten deuren en hen troostte en hun leerde1. Waarom zouden wij Hem niet bidden, 
dat Hij ons een dertiende zendt, die ons het recht leert en ons weer het land wijst?” 
Daarop vielen zij allen op hun knieën en baden innig. Nadat zij het gebed gehouden 
hadden, stonden zij op. Daar zagen zij een dertiende aan het roer zitten, met een gouden 
aks op zijn schouder, waarmee hij hen aan land stuurde, tegen wind en stroom in. Toen 
zij aan land kwamen, sloeg hij met de aks op het land en wierp een zode op. Toen 
ontsprong daar een bron, daarom heet het daar Bij de Axenhowe. En aan de Eswey 
kwamen zij aan land en zaten om de bron. En wat die dertiende leerde, dat kozen zij 
tot recht. Doch niemand onder het volk wist wie de dertiende was, die tot hen gekomen 
was, zoveel leek hij op hen. Nadat hij hun het landrecht geleerd had, waren er niet meer 
dan twaalf. Daarom zullen er in het land dertien asegen zijn en hun oordelen zullen zij 
geven bij de Axenhowe en aan de Eswey. En wanneer zij tweespraak zouden hebben, 
dan zullen de zeven de zes moeten overtuigen. Aldus is het landrecht van alle Friezen.  

Brontekst: Jus Municipale Frisonum (J) 
Transcriptie: M. de Haan Hettema, Oude Friesche Wetten, tweede deel, eerste stuk, 
Leeuwarden: G.T.N. Suringar 1847, p. 63-65. 
Vertaling en bewerking: Bouwe Brouwer 

Radboud of eigenlijk Radbod (Fries: Redbad) (?-719) was dus een koning van de Friezen. Hij 
wordt in kronieken en heiligenlevens genoemd als koning of hertog van Friesland en staat 
bekend als een heidense vorst die het christendom vijandig gezind was. Radboud wordt gezien 
als een machtige heerser, maar het begin van zijn bewind verliep teleurstellend. Hij raakte 
herhaaldelijk in conflict met het Frankische Rijken en moest genoegen nemen met een 
ondergeschikte rol ten opzichte van zijn machtige buur. Tussen 688 en 695 leed hij een aantal 
nederlagen tegen de Frankische hofmeier Pepijn van Herstal onder andere in de slag bij 
Dorestad  Halverwege de negentiger jaren sloten Radboud en Pepijn vrede, waarbij Radboud 
afstand deed van Fresia citerior, het grondgebied ten zuiden van de Oude Rijn. Onderdeel van 
deze vrede was het sluiten van een huwelijk tussen Radbouds dochter Theudesinda met 
Grimoald, een zoon van Pepijn van Herstal, die in 714 werd vermoord. Van dit huwelijk is niet 
bekend of er kinderen uit zijn geboren. 

Er bestaan aanwijzingen dat koning Radboud zich na zijn verdrijving uit Fresia citerior ophield 
in Kennemerland en in het benoorden de Oude Rijn gelegen deel van het Sticht Utrecht. Hij 
verbleef daar op een burcht Velsereburg geheten, gelegen aan de Felisena, waar Velsen naar 
genoemd was. Van daaruit beheerste hij zijn grondgebied, nadat hij afstand had moeten doen 
van de plaatsen Dorestad en Utrecht. Radboud beschikte over grote kwaliteiten maar maakte 
misbruik van de oorlogsdreiging waarin zijn land verkeerde. Zo beschuldigde hij sommige 
onderdanen van landverraad teneinde hun bezittingen verbeurd te verklaren en in beslag te 
nemen. In 708 gaf hij opdracht om Wurssing, een belangrijke rechter, gevangen te zetten. 
Wurssing, de grootvader van Liudger, die tot de Friese elite behoorde wist op tijd weg te 
vluchten. 

De burgeroorlog die na Pepijns dood (16 december 714) uitbrak, bood Radboud nieuwe 
kansen. Ragamfred, de Neustrische hofmeier van koning Chilperik 11 zocht toenadering tot 
Radboud om de erfgenamen van Pepijn te kunnen weerstaan. Zij sloten een bondgenootschap, 
waarbij afgesproken werd dat Radboud vanuit het noorden Austrasië aan zou vallen en 
Ragamfred vanuit het zuiden. De Friese koning maakte zich eerst meester van Utrecht en 
Dorestad en voer in 716 met een vloot de Rijn op, waar hij ter hoogte van Keulen zijn leger 
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ontscheepte. In de slag bij Keulen overwon hij de Frankische hofmeier Karel Martel en voorzien 
van een enorme buit keerde hij daarna weer terug. Winfried (Bonifatius) trof volgens zijn 
hagiograaf Willibald tijdens zijn reis van Londen naar Dorestad onder meer door de twist 
verwoeste kerken aan en bezocht Radboud in Utrecht. Radboud maakte plannen om 
andermaal het Frankenrijk binnen te vallen en trok daartoe een groot leger samen. Hij kreeg 
evenwel daartoe niet meer de gelegenheid. Door een ernstige ziekte getroffen stierf Radboud 
in de nazomer of vroege herfst van 719. De latere bisschop van Münster Altfried vermeldt in 
zijn Vita Liudgeri, dat nadat Radboud van het aardse toneel verdwenen was, Karel Martel 
Frisia gewapenderhand aan het Frankische rijk toevoegde. 

De naam van Radbouds echtgenote is niet overgeleverd, en het is onbekend hoeveel kinderen 
hij had. Hij had in ieder geval een dochter, Theudesinda die met een zoon van hofmeier Pepijn 
van Herstal trouwde, en er was ook sprake van een zoontje dat stierf als klein kind. 

 
 
Radboud die zich op het laatste moment niet liet dopen; Borduursel uit (vermoedelijk) het 
begin van de 16e eeuw. 

Uit de primaire bronnen is niet bekend wie Radboud opvolgde. Door latere historici wordt de 
Friese legeraanvoerder Poppo soms wel als diens opvolger beschouwd. De Frankische 
tegenstander van Radboud, Karel Martel, kon kort na zijn dood eenvoudig het Friese rijk 
binnenvallen en een deel van de Friezen onderwerpen. 

Eveneens is onduidelijk hoe het zit met de zogenaamde afstammelingen van Radboud, 
waarvan in latere geschriften wel verslag wordt gedaan, o.a. in de Vita S. Radbodi uit de 10e 
eeuw. Bovendien gaan sommige historici ervan uit dat het steeds terugkeren van dezelfde 
naam erop wijst dat sprake is van een dynastie. Sommigen van deze afstammelingen waren 
ervan overtuigd dat zij van koning Radboud afstamden. 

Volgens een over Wulfram geschreven hagiografie wilde Radboud zich aanvankelijk door deze 
Frankische missionaris (in latere legendes ook wel door Willibrord) laten dopen, maar zag 
Radboud daar op het laatste moment vanaf. Net voor de onderdompeling in het doopvont 
vroeg Radboud aan Wulfram of het grootste deel van de Friese adel in de hemel zou zijn. 
Wulfram antwoordde dat dat niet het geval was, zij waren immers niet gedoopt en zouden dus 
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in de hel verblijven. Radboud bedacht zich en liet weten dat hij dan een hiernamaals met zijn 
voorgangers verkoos en trok zich terug.  

Over Radboud zijn in de loop van de geschiedenis meerdere sagen en legendes ontstaan zoals 
Fan tha koningen Karle ende Redbad. Hoogstwaarschijnlijk behoort de passage over de doop 
ook tot de legendevorming. Radbouds naam werd door een van zijn nakomelingen opnieuw 
gebruikt, namelijk bisschop Radboud van Utrecht. Op zijn beurt werd de Radbout Universiteit 
Nijmegen in 2004 naar hem vernoemd. Hierdoor is de heidense koning indirect de naamgever 
geworden van een katholieke universiteit. 

De mist trekt langzaam weg over de velden tussen Aldeboarn en Jirnsum. Een boer rijdt op 
zijn trekker voorzichtig het drassige land in. Niets wijst erop dat op deze plek een grote veldslag 
een einde maakte aan een vergeten koninkrijk: het koninkrijk Fryslân. 

Het is 734 na Christus. De grote Frankische veldheer Karel Martel 
(689-741) is naar het hoge noorden getrokken. Het is 2 jaar nadat 
hij eeuwige roem heeft weten te vergaren door de Islamitische 
opmars te stuiten bij Poitiers. Het zal nog meer dan 34 jaar duren 
voor zijn kleinzoon Karel de Grote (742-814) de Frankische troon 
zal bestijgen.  

 
Tegenover hem staat het leger van Poppo. De Friese koning die 
enkele jaren geleden de macht overnam van zijn vader Redbad. 
Poppo heeft niet meer dan 2500 man, terwijl het leger van Karel 
Martel 5000 man telt. Dit is een slag die gewonnen moet worden. 

Alleen dan is Martel verlost van zijn Friese kwelgeesten. 
 
Hoe lang het Friese koninkrijk precies heeft bestaan is onduidelijk. Waarschijnlijk niet meer 
dan een paar honderd jaar. De bronnen uit die tijd zijn vaag en spreken elkaar regelmatig 
tegen. Maar zeker is dat het bestaan heeft. Op zijn hoogtepunt, aan het begin van de 8e eeuw 
na Christus hadden de Friezen het voor het zeggen in een gebied dat ruwweg liep van 
Sleeswijk-Holstein tot het huidige Duinkerken in Frankrijk. 
 
De inwoners van het koninkrijk woonden voornamelijk in kleine nederzettingen, veelal 
gebouwd op terpen. Ze hielden zichzelf in leven door veeteelt, visserij en handel. Aan het hoofd 
van het rijk stond de koning. In de praktijk had hij in de Friese maatschappij echter weinig 
macht. Volgens de bronnen was Fryslân een vrij egale maatschappij, waarbij hiërarchie geen 
grote rol speelde. Pas als er een conflict uitbrak was de koning echt machtig. Gelukkig voor 
de Friese koningen was er aan oorlogen geen gebrek. 
 
De eerste Friese koning waarvan we de naam kennen is Finn Folcwada. Zijn naam komt voor 
in Deense en Noorse bronnen en in het beroemde Engelse heldendicht Beowolf. Veel meer dan 
zijn naam en het feit dat hij vrij succesvol oorlog voerde tegen de Denen weten we eigenlijk 
niet. Zelfs wanneer hij precies heeft geleefd is niet bekend, maar waarschijnlijk was het rond 
de vijfde eeuw na Christus. Of hij ook daadwerkelijk de eerste koning is, of dat er ook voor 
hem sterke mannen in de Friese historie waren is niet te achterhalen. 
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Friese sceatta uit circa 710-735. De sceatta is een zilveren munt die tussen 650 en 755 in 
gebruik is geweest en die in Fryslân, Engeland en Jutland werd gemunt. Sceatta komt van 
een oud woord voor 'rijkdom' waar het Nederlandse 'schat' mee verwant is. 
 
De tweede naam die we tegenkomen in de Middeleeuwse bronnen is die van Aldgisl. Over deze 
koning is veel meer bekend. Zo weten we dat hij aan de macht was van ongeveer halverwege 
de zevende eeuw tot 680 na christus. Het hof van Aldgisl was te vinden in Dorestad, vlakbij 
het hedendaagse Utrecht. Onder Aldgisl bloeide de Friese handel. Vanuit Dorestad handelden 
de Friezen met heel Noordwest- en Oost-Europa. Friese munten uit die tijd zijn gevonden in 
Rusland, Engeland, Frankrijk en Scandinavië. Ook de grafvondsten uit die tijd duiden op 
rijkdom. 
 
Het was deze rijkdom die de nieuwsgierigheid van de Franken wekte. Het Frankische rijk 
grensde in het huidige België aan het rijk van Aldgisl. Om invloed te krijgen in Fryslân werden 
Frankische zendelingen naar het noorden gestuurd. Aan het heidense hof van Aldgisl werden 
ze vriendelijk ontvangen. De predikers kregen zelfs toestemming om het Christelijke geloof 
onder de Friezen te verspreiden. 
 
Deze vriendelijke behandeling veranderde met de dood van de oude koning in 680. De nieuwe 
koning Redbad was veel eerzuchtiger en machtiger dan zijn voorganger. In 688 brak voor het 
eerst oorlog uit tussen Redbad en de Frankische leider Pippijn. De strijd tussen de Friezen en 
de Franken duurde maar liefst zeven jaar. Redbad verloor de strijd en moest alle gebieden ten 
zuiden van de Rijn afstaan aan de Franken. 
 
Na de dood van Pippijn in 714 brak er een machtsstrijd uit in het Frankische rijk. Redbad 
profiteerde optimaal van de onrust. Hij stak de Rijn over en heroverde in een ware Blitzkrieg 
de voormalige Friese gebieden. Met een grote legermacht zakte hij vervolgens verder naar het 
zuiden af. Het grootste succes behaalde hij in 716 tegen de toen net aangetreden Karel Martel. 
De Friezen wisten een grote slag te winnen bij Keulen en plunderden vervolgens de stad. Met 
buit overladen keerden de Friezen naar de eigen gebieden terug. 
  
Lang kon Redbad niet van zijn overwinning genieten. De Franken verenigden zich onder Karel 
Martel en na zijn overwinning op de Arabieren bij Poitiers, besloot hij ook definitief een einde 
te willen maken aan de Friese dreiging in het noorden Voordat Karel Martel in Fryslân 
aankwam, was Redbad echter al overleden. Zijn tegenstander was nu de jonge, 
onervaren koning Poppo 
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De bronnen zijn het er niet over eens of de nieuwe koning Poppo nu de zoon was van Redbad 
of een Friese edelman die de macht had gegrepen. Waar ze het wel over eens zijn is dat Poppo 
de uitstraling en vechtlust van Redbad miste. In de strijd tegen de Franken leden de Friezen 
de ene nederlaag na de andere. Het machtsgebied van de Friezen werd steeds kleiner, tot in 
734: het moment van de allesbeslissende Slag aan de Boorne.  
De strijd was kort maar hevig. Het leger van Karel Martel had weinig moeite om de slecht 
georganiseerde troepen van de Friezen eronder te krijgen. De Franken hadden inmiddels 
ervaring met de strijdtechniek van de tegenstander en zonder de machtige Redbad waren de 
Friezen sowieso geen echte uitdaging meer. Poppo was één van de eersten die viel. En met zijn 
dood stierf ook het koninkrijk Fryslân.  
 
Het voorjaarszonnetje staat hoog aan de hemel als de boer terugkeert van zijn ronde. Zonder 
het te weten heeft hij zojuist een slagveld omgewoeld. Misschien dat hij ooit zal stuiten op een 
half vergaan oud zwaard. Of misschien zelfs de botten van koning Poppo. Tot die tijd zal de 
slag aan de Boorne verborgen blijven in de mist van de geschiedenis. Evenals de rest van het 
vergeten koninkrijk Fryslân. Onomstreden is wel, dat de Friezen in Redbad's tijd een machtig 
volk waren, wiens invloedgebied van Brugge in het westen tot de Wezer in het oosten reikte. 
Het bezit van de rijnmonding maakte de Friezen tot één der grootste handelsvolkeren van 
Europa. ‘In die tijd traden Friese slavenhandelaren op in Londen. Friese doeken en huiden 
waren een kwaliteitsbegrip. Talrijke muntvondsten wijzen op verreikende 
handelsbetrekkingen’, schreef de Oostfriese heemkundige Karl-Heinz de Wall. Redbad is de 
personifisering van dit tijdperk. Nadien heeft Frankenheerser Peppijn II de grenzen van 
Fryslân ver naar het noorden en oosten terug kunnen dringen. Maar na Peppijn's dood heeft 
Redbad zich met zijn mannen tot aan de poorten van Keulen teruggeknokt, dat door de 
Franken alleen met een groot deel van hun rijksschatten vrijgekocht kon worden. Nog 
beduidender is Redbad's afkeer tegen het christendom van de Franken. Volgens de 
overlevering reisde de Angelsaksische benedictijnermonnik Willibrord naar de Wiltenburg, in 
het huidige Utrecht, om Redbad voor het katholieke geloof te winnen. Hij weerstond echter de 
missionarische ijver en hield zich aan het voor de Friese onafhankelijkheid staande 
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heidendom. In de strijd tegen de kerstening liet hij naar men veronderstelt kerken verwoesten 
en priesters vermoorden. De bekendste sage volgens welke het de vredig pelgrimerende 
missionarissen Willibrord en Wulfram zowaar hem kort voor het christendom te interesseren. 
Echter na één voet in het doopwater gehad te hebben trok Redbad zich terug. Hij had de 
missionarissen gevraagd, of hij zijn voorouders ook weer treffen zou in de hemel. Deze 
antwoordden negatief. Alle heidenen gaan naar de hel. "Als dat zo is, ben ik liever met mijn 
verwanten in de hel als met vreemden in de hemel", antwoordde Redbad en liet zich niet 
bekeren. Zijn volksgenoten volgden zijn voorbeeld. In het decennium na zijn dood zette het 
nieuwe geloof in Fryslân door. 
 

 

Redbad’s mislukte doop 

De slag aan de Boorne (Fries: Slach oan de Boarn) of slag bij Jirnsum (Fries: Slach by Jirnsum), 
was een veldslag in de 8e eeuw in Fryslân. Het leger van de Friese koning Poppo werd in de 
slag door de Frankische hofmeier Karel Martel verslagen. De Franken kregen hiermee controle 
over het Friese gebied tussen het Vlie en Lauwers en daarmee was het gedaan met de Friese 
onafhankelijkheid. 

De precieze locatie van de veldslag is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk was dit bij de 
monding van de Boorne in de Middelzee, in de omgeving waar nu Irnsum ligt. De slag heet 
daarom ook wel de "Slag aan de Bordine" of de "Slag bij Jirnsum". 

Onder de voorganger van Poppo, koning Radboud, had het Friese rijk haar grootste uitbreiding 
bereikt. Radboud had op slimme wijze gebruikgemaakt van de burgeroorlog die tussen 715 
en 718 in het Frankische rijk was uitgebroken na de dood van de oude hofmeier Pepijn van 
Herstal in 715. De Friezen konden de Franken daardoor gemakkelijk verslaan en alle gebieden 
die eerder Fries waren geweest, kwamen weer in Friese handen. 

Deze Friese hegemonie zou echter niet lang duren. Met Karel Martel kregen de Franken weer 
een sterke leider en werd een begin gemaakt met het terugwinnen van de aan de Friezen 
verloren gebieden. Vooral koning Poppo moest er aan geloven toen Karel Martel in 733 een 
veldtocht hield tegen de Friezen. Deze veldtocht verliep zeer voorspoedig voor de Franken en 
de Friezen werden helemaal teruggeslagen naar Oostergo, waar het jaar daarop de laatste slag 
zou plaatsvinden aan de Boorne. 

In 734 zette Karel Martel zijn leger met behulp van een vloot over Aelmere en kwam bij 
Jirnsum aan land. Hier versloeg hij het door Poppo bijeengebrachte Friese leger, waarbij de 
Friese koning sneuvelde. De Franken sloegen na de overwinning aan het plunderen en staken 
de heidense heiligdommen van de Friezen in brand. Voorzien van een grote buit voer Karel 
Martel met zijn vloot terug. 
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Als gevolg van de nederlaag kwam er een einde aan het Friese rijk en werd alle gebied ten 
westen van de Lauwers door de Franken bezet. Alleen Oosterlauwers Fryslân, de oostelijke 
gebieden konden nog een tijdlang zelfstandig blijven. In 772 maakte de Frankische koning 
Karel de Grote ook daaraan een einde. 

Poppo (674-734), ook wel Bubo en Bobba genaamd, was een Friese koning uit de 8e eeuw. Hij 
is na Aldgisl en Radboud de derde Friese heerser die genoemd wordt in schriftelijke bronnen. 
Hij wordt beschouwd als de laatste koning van het Friese Rijk. De schriftelijke bronnen uit de 
vroege Middeleeuwen verzwijgen wie koning Radboud opvolgde. Poppo kennen we als de 
aanvoerder van het Friese leger dat ten strijde trok tegen de Franken, en om die reden wordt 
hij aangemerkt als de waarschijnlijke opvolger van Radboud, en mogelijk zijn zoon. 
Overtuigend bewijs voor deze stelling ontbreekt echter en H. Halbertsma heeft daartegen 
aangevoerd dat het ontbreken van mannelijk nageslacht juist de reden was voor het huwelijk 
van Radboud zijn dochter met Grimoald11 in 711. Volgens historici als P.C.J.A. Boeles en H. 
Halbertsma strekte Radbod’s rijk zich uit over heel Frisia, van Zwin tot Wezer, anderen als 
W.A van Es menen dat zijn macht zich beperkte tot het Midden-Nederlandse rivierengebied 
en delen van Holland. Daarom is er ook wel geopperd dat Poppo een lokale heerser was die 
los van Redbad een deel van het Friese territoria (het huidige Fryslân) beheerste. 

Het Friese Rijk heeft ten tijde van koning Radboud zijn grootste uitbreiding bereikt. Die 
gebiedsuitbreiding was ten koste gegaan van het Frankische Rijk. Door hofmeier Karel Martel 
werd aan die situatie een eind gemaakt door kort na de dood van Radboud een deel van de 
Friezen te onderwerpen. Tijdstip en plaats van een beslissende zee- of veldslag worden niet 
opgegeven, maar vanaf  720 was het Friese gebied ten westen van de Vlie (Zeeland, Holland 
en Utrecht)) in Frankische handen. Het ontbreken van een geschikte opvolgingskandidaat 
heeft de Friezen bij dit verlies parten gespeeld. Er zijn aanwijzingen dat de plaatselijke elite 
betrokken is geweest bij de machtsovername door de Franken. Vermoedelijk kozen zij de kant 
van de Franken en hebben zij Poppo niet gesteund als opvolger van Radboud. Aangenomen 
wordt dat Poppo na de nederlaag tegen de Franken een verdrag met Karel Martel heeft 
gesloten. 

Onder Poppo hebben de Friezen tussen Vlie en Lauwers nog een korte periode vrede gekend 
met de Franken. Aan die toestand kwam een einde toen Karel Martel de Friezen in 733 
opnieuw aanviel. Met een vloot stak hij over naar het huidige Fryslân en sloeg hun terug naar 
Oostergo. Het jaar daarop (734) keerde hij terug en versloeg het Friese leger geleid door Poppo 
in de Slag aan de Boorne, waarbij de Friese koning sneuvelde. Met deze overwinning kwam er 
een eind aan de macht van de Friese koningen. Volgens de Duitse historicus Jaekel was de 
latere graaf Alfbad van Oostergo, een zoon van Poppo. Jaekel baseert zijn stelling op het feit 
dat de Karolingers de Friese adel inschakelden bij het bestuur van het veroverde land. 

De watertoerist die Medemblik binnenvaart wordt direct geïmponeerd door het stoere kasteel 
aan de haven. Eén van de vijf dwangburchten die Floris V om West-Fryslân liet bouwen. Het 
enige kasteel dat gespaard is gebleven. Dat wil zeggen: hersteld volgens de opvattingen van de 
19de-eeuwse  Rijksbouwmeesters. Onder toezicht van architect P.H.J. Cuypers werd in 1890 
begonnen met de restauratie van het vervallen kasteel. Net op tijd, want de verarmde stad 
Medemblik had al besloten het kasteel en de aangrenzende Oosterpoort te slopen. De poort 
ging ten onder, maar het kasteel werd gered. De naam van de Friese koning Radboud is nog 
altijd verbonden aan het bouwwerk. Volgens de legende zou Radboud (648-719) bij Medemblik 
een kasteel hebben gevestigd op de plaats waar Floris V later zijn dwangburcht zette. 
Eeuwenlang deden gruwelijke verhalen de ronde over de heidense koning Radboud die 
gevangengenomen christenen levend in een kalkput wierp. Het luik waar zijn slachtoffers door 
verdwenen zou nog in het kasteel te vinden zijn. 
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Aquarel van de schilder Jacob Braaf (1776-1864) uit Medemblik van het jaar 1820 met de Oosterpoort 
die toegang gaf tot de binnenplaats. (Coll. Bakker, foto bewerkt door Ben Dijkhuis) 

Feit is dat Floris V nadat hij de West-Friezen had onderworpen inderhaast een vijftal 
dwangburchten liet bouwen. Na Wijdenes was Medemblik aan de beurt. Melis Stoke, de klerk 
van Floris V die de daden van zijn heer nauwgezet beschreef in een rijmkroniek, meldt over 
het werk in Medemblik: 

Den grave dochte goed doe wesen, 
Dat hi maken dede na desen 
Te Medemelc een kasteel 

Dat moet ergens tussen 1282 en 1290 zijn geweest. Tijdens het begin van de bouw bleef Floris 
met een leger in de buurt. Zijn onderkomen was in Melorde, een plek niet ver van Medemblik. 
Hij bleef er tot het kasteel verdedigbaar was. In de woorden van de klerk: 

Dat de borch was volmaect 
Ende vast ende wel gheraect 
Ende scone ende starce 

Het kasteel was een voor die tijd uiterst moderne vesting. Een vierkante waterburcht met 
ronde torens op de hoeken en op het midden van de zijden, vierkante uitbouwsels waarvan 
één de toegangspoort bevatte. De uitspringende torens maakten het mogelijk de vijand te 
beschieten als de strijders de muren te dicht naderden. Binnen de muren was een woning 
voor de kastelein (kasteelheer) gebouwd. De muren en torens zijn voor een deel verdwenen. 
Maar de duidelijk herkenbare contouren geven een goede indruk hoe het kasteel ooit was. 

 

De legendarische Friese koning Radboud zou als eerste een burcht hebben laten bouwen op 
de huidige plaats van het kasteel Radboud. Hier staat hij met zijn zoon om door Bonifatius te 
worden gedoopt. Radboud zag hier uiteindelijk van af. Litho van P.W. van de Weyer uit 
‘Gebeurtenissen in Nederland in 719’ (1860). (WFA) 

De kastelein was tegelijk baljuw en dijkgraaf. De graaf koos betrouwbare edelen voor deze 
functie, zoals Hugo van Assendelft. Een lange rij grafelijke gezagsdragers zou volgen. Het 
kasteel werd bovendien de zetel van belastinginners. De West-Friezen waren hun vrijheid kwijt 
en kregen vanuit het kasteel allerlei belastingen opgelegd die zij zuchtend betaalden. 
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Nauwelijks was Floris V dood of de West-Friezen liepen te hoop om het kasteel te belegeren. 
Kastelein Hugo van Assendelft hield stand tot de neef van Floris, Jan van Henegouwen, te 
hulp schoot. Bij de toen volgende gevechten kwam de kastelein om het leven. Tijdens de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten was het weer raak. In 1426 trokken boeren uit Kennemerland 
op tot aan het kasteel. De muren bleken te sterk voor hen. 

In 1517 deed de beruchte Grote Pier uit Fryslân een nieuwe poging. Het kasteel was voor 
hem onneembaar, maar zijn mannen gingen als beesten te keer in Medemblik, dat voor een 
deel in vlammen opging. In 1572 werd Medemblik van wallen voorzien om zich tegen de 
Spanjaarden te kunnen verweren. Dat betekende de doodssteek voor kasteel Radboud. De 
muren raakten in verval. Lange tijd vond de plaatselijke schutterij er een onderkomen. 
 

 

Detail van een kaart van Medemblik uit het ‘Toneel der steden van de vereenighde 
Nederlanden...’ van Joan Blaeu (ca. 1650). 
 
Van 1661 tot 1734 deed de grote zaal van het kasteel dienst als kerk: de Oosterkerk. De nog 
aanwezige vierkante toren werd verhoogd tot kerktoren met klokken en al. In de 19de eeuw 
was de toestand hopeloos. De arme gemeente Medemblik had geen geld om Radboud op te 
knappen en overwoog sloop. Gelukkig bracht het Rijk uitkomst met de aankoop, een 
zorgvuldige restauratie en een bestemming tot kantongerecht. Het kasteel Radboud bevindt 
zich in de West-Friese gemeente Medemblik. Volgens de overlevering zou het kasteel in de 
8e eeuw zijn gesticht door de legendarische Friese koning Radboud. Op de overblijfselen van 
dit kasteel zou graaf Floris V een nieuw kasteel hebben neergezet. Er zijn echter nooit 
overblijfselen van het kasteel van Radboud gevonden. Het is niet bekend wanneer precies 
het kasteel in Medemblik is gebouwd, maar vast staat dat graaf Floris V in 1282 opdracht 
gaf tot de bouw. Graaf Floris V was de zoon van de Rooms-Koning Willem II, die in 1256 bij 
het dorp Hoogwoud door de Westfriezen is vermoord. Floris wilde wraak nemen en liet om 
elke opstand van de weerbarstige Westfriezen in de kiem te smoren, vijf dwangburchten 
bouwen: in Alkmaar (2), Wijdenes, Krabbendam en Medemblik. 
  
De burcht in Medemblik werd gebouwd op een goed verdedigbare plek, aan drie kanten 
omringd door de Zuiderzee. Het grondplan komt in grote lijnen overeen met dat van het 
Muiderslot. Grote opstanden bleven uit, hardnekkige verzetshaarden werden opgeruimd. De 
watersnood in de winter van 1287 - 1288 speelde Floris in de kaart; hij gaf zijn 
opperbevelhebber bevel West-Friesland binnen te varen en de door het water geïsoleerde 
dorpen te onderwerpen. De Friezen, die door deze plotselinge actie verrast werden, gaven 
hun tegenstand op en sloten capitulatieverdragen.  Na de moord op Floris V bij Muiden op 
27 juli 1296, kwam een groot deel van de bevolking van Holland in opstand, waaronder de 
Westfriezen. Zij veroverden de dwangburchten te Wijdenes en Krabbendam en maakten deze 
met de grond gelijk. Ook het kasteel in Medemblik werd bestormd, maar de aanval werd 
afgeslagen door het garnizoen van de graaf. De verdedigers van het kasteel hielden stand 
tot zij in 1297 werden ontzet door het grafelijk leger. De Westfriezen werden definitief door 
de Hollanders onderworpen.  
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Het verval van het kasteel begon ernstige vormen aan te nemen. In 1857 werd begonnen met 
de sloop van de Oosterpoort, de restanten van de aangrenzende stenen muur op de stadswal 
en de twee oostelijke torens. Aan het eind van de 19e eeuw was het ooit roemrijke kasteel 
Radboud tot een bouwval geworden. Het stadsbestuur wilde de resten van het slot afbreken, 
maar koning Willem II wees dit plan van de hand. In 1889 droeg de gemeente Medemblik de 
resten van de burcht over aan het Rijk.  
 

Aan het einde van de 19e eeuw werd een deel van 
het kasteel opnieuw opgetrokken en 
gerestaureerd, waarbij het neogotische 
kenmerken kreeg. Ook de zuidwestelijke ronde 
toren werd weer vanaf de fundering opgebouwd. 
Na de restauratie nam Justitie het kasteel in 
gebruik: tot 1934 was er een kantongerecht in 
gevestigd. Het rijkskasteel is anno 2005 als 
museum te bezichtigen. 
  

 
Koning Radboud weigert het doopsel. In de 
koningszaal van de burcht zat Radboud op zijn 
troon en naast hem zat zijn zuster, Vrouwgaast. 
‘Broeder,’ zei ze, ‘ontvang nu de vrome Wulfram. 
Hij zal u van Christus spreken.’ De koning zag 
zijn raadslieden, de hoofdmannen en de skalden, 
die om hem heen stonden, in de ogen. Hij hoefde 
hun niets te vragen. Van elk kende hij de 
meningen en gedachten. Van Iglo, de 
stoutmoedige krijgsoverste, van Tako, de 
fijnzinnige ziener, van Bernlef, het heftige 
priesterhoofd en van al de anderen. Toen keek 
hij over de hoofden van zijn raadslieden heen en 
zijn blik vestigde zich op het zonnerad boven de 
ingang van de zaal. Een tijdelijk beeld van de 
eeuwigheid had Tako dit zonnerad genoemd. Van 
het tijdelijke, daarvan wist koning Radboud veel, 
van de eeuwigheid echter weinig of niets. 

 
De koning gaf zijn zuster een wenk. De 
christenprediker zou in hun midden van zijn God 
mogen spreken. Was hij een Frank geweest, dan 
zou koning Radboud hem dit nooit hebben 
toegestaan, maar hij was een volgeling van 
Willibrord, en ook een Angelsaks en zijn sibbe 
was aan die van de Friese vorst verwant. De 
monnik werd voor de koning geleid. Vrij en frank 
stond hij voor zijn gastheer. "Spreek!" zei 

Radboud tot Wulfram. 
 
Ik ga u spreken van God, van Christus, de Eerstgeborene van gans de schepping, want in Hem 
werd alles geschapen, wat in de hemel is en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare dingen. 
Ik ga u tekenen Zijn gestalte, opdat Zijn beeld, dat van de vorstelijke held, dat van de vaderlijke 
vriend, voor u moge staan, nu en voor altijd. Dit is Zijn beeld: Hij is gezeten op een hoge stoel; 
Hij is omringd door de groten van Zijn rijk in de zaal van Zijn koninklijke burcht. Zijn ogen zijn 
het licht, dat uitgaat over gans de wereld, dat schijnt bij dag en bij nacht, brandend en 
flonkerend aan het uitspansel des hemels, schitterend aan de noordelijke horizon. Zijn adem is 
de kracht, die stormt over de zeeën en de velden, die de gesteenten van de bergen breekt en het 
zand van de heuvelen verstrooit. Gezegend zijn zij, die in Zijn licht staan, want zij zullen Zijn 
kracht ontvangen: de man een ontembare moed, de vrouw een onvergankelijke liefde. Wie zou 
aarzelen deze God dienstbaar te zijn? Zoudt gij dat wagen? Gij, die u voedt, die u kleedt, die u 

 

 

  

  

Kasteel Radboud in de 20e eeuw. 
De oorspronkelijke plattegrond 
met op elke hoek een ronde toren  
is vanuit de lucht nog goed te zien. 

 

  

 

 

  

Kasteel Radboud te Medemblik, 
in de eerste helft van de 20e eeuw. 
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siert met Zijn vorstelijke gave, gij, die in de wouden, in de houttuinen Zijn wild opjaagt? Gij, die 
in de stromen, in de vijvers Zijn vissen, Zijn waterdieren vangt? Gij, die van de velden Zijn 
vruchten oogst, uit de boomgaarden Zijn herfstfruit plukt? Gij, die u kleedt met de huiden van 
Zijn dieren, met het weefsel, gesponnen van Zijn gewassen; gij, die u siert met de glinsterende 
metalen, gedolven uit de schoot van Zijn groeven; met de flonkerende barnstenen, gewonnen uit 
de diepten van Zijn zee? Nee, gij zult niet aarzelen; gij, volk van de Friese stammen, zult met 
vreugde Zijn licht ontvangen! En de kracht, die Hij u geeft, zal u vormen tot Zijn getrouwe 
kampvechters; gij zult strijden in Zijn heir en met Hem, de held Christus, de Koning der 
Koningen, uw hoop en uw roem, zult gij overwinnen al de machten van duisternis en boosheid. 
En wanneer uw strijd in dit aardse leven gestreden zal zijn, zal Christus, uw Vader, u ontvangen 
in de zaal van Zijn koninklijke burcht en Hij zal opstaan van Zijn hoge stoel, en al de groten van 
Zijn rijk zullen oprijzen en Hij, uw God, zal u begroeten, en u sluitend in Zijn armen, zal Hij u 
noemen: Mijn edele, vrije Fries. En Hij zal u geven de schaal van Zijn eeuwige drank en Hij zal 
u doen nederzitten in Zijn eeuwige zaal. 
 
De woorden van Wulfram hadden grote indruk gemaakt. Allen zwegen. Toen sprong Bernlef 
naar voren; zijn vurige blik op de koning gevestigd, riep hij uit: ‘Wie zou aarzelen, deze God 
dienstbaar te zijn’, vraagt deze monnik. ’Maar dienstbaarheid aan deze God betekent ook: 
vazal van de Frank zijn!’ ’Is dat zo’ vroeg Radboud. ‘Een Frank of een vazal van een Frank zou 
het niet wagen, zonder wapenen hier in uw midden, in de koningszaal van de Friezen, te 
verschijnen,’ antwoordde de christenprediker eenvoudig. ‘Je hebt moed en alleen op een 
moedig man kan men vertrouwen; daarom geloof ik je.’ ‘Ik dank u, koning!  
 
Toen zei Radboud, en zijn woord was tevens een bevel voor zijn groten: ‘Breng vrij verder je 
boodschap. Wij zullen naar je luisteren en over je woorden nadenken. Iglo zal je beschermen. 
 
Wulfram had dagelijks aan het Friese hof gepredikt. Zijn gehoor had ademloos naar zijn 
woorden geluisterd. Het beeld van Christus was vollediger geworden. Nu zagen de Friezen de 
ogen van de nieuwe God op zich gevestigd. Zeker. Hij was een vorst, een koning, maar hij 
kende ook de minste, hij kon ook een dienaar zijn. Hij had de dood overwonnen en zegevierend 
en vol luister verbleef hij in zijn hemel, maar er was ook een dag geweest, waarop hij als 
offerdier, met de zonden van de mensen beladen, op schandelijke wijze gekruisigd was. 
 
Radboud echter hield zijn blik slechts op de hemelse koning gevestigd en hij vroeg de 
Angelsaksische monnik het doopwater over hem uit te gieten. Met de koning zouden nog vele 
anderen gedoopt worden; ook Vrouwgaast, zijn zuster, zou christin worden. Bij de bron 
wachtte Wulfram de koning, en die met hem gedoopt zouden worden. Radboud stond nu voor 
de priester. ‘Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,’ zo begon de monnik. En de 
jongen, die hem tot knecht diende, antwoordde: ‘Gelijk het was in den beginne en nu en altijd, 
in de eeuwen der eeuwen. Amen.’ ‘Ik zal rein water over u uitstorten en gij zult van al uw 
ongerechtigheden gezuiverd worden, zegt de Heer.’ Toen vroeg Wulfram de koning naar zijn 
naam. ‘Radboud is mijn naam’. ‘ Wat vraagt gij van de kerk Gods’. ‘Ik vraag het geloof.’ ‘Wat 
geeft u het geloof?’  ‘Het eeuwige leven’. Vraag en antwoord wisselden elkaar af. De koning 
verzaakte aan de duivel en al zijn werken en ijdelheden en geloofde aan God, aan Zijn enige 
Zoon en aan de Heilige Geest. Ten slotte vroeg Wulfram: ‘Wat vraagt gij?  ‘Het doopsel, 
antwoordde Radboud en hij zette zijn rechtervoet in het water. ‘Wilt gij gedoopt worden?’ 
 
Op dat ogenblik rezen voor het geestesoog van de koning de gestalten van zijn gestorven 
voorouders op. Zijn vader en ook zijn grootvader, had hij gekend. Het waren beiden 
onverschrokken mannen geweest, die met krachtige vuist hadden geregeerd. Zij waren zijn 
voorbeeld geweest, zij hadden hem gevormd naar lichaam en geest. Zij hadden hem verteld 
van hun voorvaderen, die ook de zijne waren. En nu stonden zij allen om hem heen en keken 
hun nazaat in de ogen. Het scheen Radboud toe, dat zij hem uitdaagden. De koning richtte 
zich haastig tot de priester en hij vroeg hem: ‘Waar zijn mijn voorouders?’ En hij verwachtte, 
dat Wulfram zou antwoorden: ‘In de hemel; daar waar helden thuis horen!’Maar de monnik 
schudde het hoofd: ‘k weet niet waar uw voorouders zijn. Wat weten wij mensen van de doden? 
Het is niet aan ons, slechts aan God, om over hen te oordelen.’  Toen werd Radboud bevreesd 
en hij riep uit: ‘Mijn voorouders zijn niet gedoopt. Zijn zij wellicht verdoemd?!’ ‘Ik weet het 
niet,’ antwoordde de priester. ‘Gij weet het niet, maar gij veronderstelt het wel!’  ‘Nogmaals, 
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wij weten niet, wat God met de zielen der afgestorvenen doet.’  De koning liet Wulfram niet 
uitspreken. Met het oog op zijn voorouders gericht, riep hij uit: ‘Als gij denkt dat zij verdoemd 
zijn, dan wil ik met hen verdoemd zijn, want in het hiernamaals wil ik niet van hen gescheiden 
zijn!’  ‘Laat dit rusten, koning’ zo trachtte Wulfram de vorst tot andere gedachten te brengen. 
‘En laat mij u thans mogen dopen. 
 
Op dat ogenblik trad Bernlef - dezelfde die Radboud al eerder voor het christendom had 
gewaarschuwd - naar voren en zei: "Waarom zoudt gij u laten dopen, wanneer gij daardoor de 
kans loopt niet in de hemel der voorvaderlijke helden te komen, doch in een geheel andere, 
waarin gij de metgezel van een slaaf, die aan een kruishout stierf, zult zijn?!" 
Er was een ogenblik van afschuwelijke stilte, toen riep Radboud uit: "Ik wil, dat de hemel der 
helden na mijn dood mijn deel zal zijn!" Met een plotselinge ruk trok hij zijn rechtervoet uit 
het water. "Daartoe is voor mij uw doopsel niet nodig! Integendeel, het is een belemmering 
daartoe!" Verder zwijgend verliet de koning de plaats, waar hij gedoopt zou worden. Maar 
achter zich hoorde bij het geweeklaag der andere Friese dopelingen, waaronder Iglo, de 
stoutmoedige krijgsoverste en Tako, de fijnzinnige ziener. En ook vernam hij het snikken van 
zijn zuster Vrouwgaast, die hij boven alle andere stervelingen lief had. 

In de 7e eeuw ontwikkelde Frisia zich tot een belangrijk gebied, waarover legendarische 
koningen als Aldgisl en Redbad (Radboud) heersten. Wieringen bevond zich in het centrum 
van het Friese machtsgebied - sommige wetenschappers menen zelfs dat in de 7e en 8e eeuw 
het huidige Noord-Holland het centrum vormde van waaruit de Friese koningen opereerden. 
Alhoewel niet duidelijk is of de Friese koningen een vast hof hadden, of net als hun hun 
Frankische collega's met hun hofhouding heen en weer reisden tussen een aantal versterkte 
nederzettingen. Nadat de Franken de Friezen hadden verslagen en Frisia definitief werd 
opgenomen in het Frankische rijk kwamen een aantal landgoederen onder direct koninklijk 
gezag te staan. Deze goederen waren dus niet in leen gegeven, en de opbrengsten vloeiden 
rechtstreeks naar de koning. Het is aannemelijk dat de Frankische koningsgoederen in de 
Friese gebieden vroeger Friese koningsgebieden zijn geweest en de belangrijkste gebieden 
vormden. De koningsgoederen in Noord-Holland waren Texel, Wieringen, Medemblik, Velsen 
en Muiden. Een aantal van de namen die genoemd worden zijn niet meer terug te vinden. 
Waarschijnlijk betreft het hier streken die in later eeuwen aan het water moesten worden 
prijsgegeven. ‘ 
 
De vondsten op het Wad, zoals de hiernaast afgebeelde ruiterspoor, wijzen op belangrijke 
militaire activiteiten en derhalve ook op een belangrijk bezit dat mogelijk langs het Marsdiep 
heeft gelegen. In dit verband is de legende omtrent de Koningsweg interessant. Deze loopt van 
de Quarantaine aan de westpunt van Wieringen (waar het Balgzand ophoudt) in oostelijke 
richting en houdt op waar de Elft overgaat in de Burgerweg (Polder Waard Nieuwland). Volgens 
onbewezen legendes heeft de Friese koning Radboud in de 8e eeuw deze weg aangelegd om 
vanuit zijn residentie Medemblik naar zijn jachtgebied op Wieringen te rijden. De naam 
Burgerweg zou slaan op de versterkte buitenplaats (Burg) die aan het einde van de 
Koningsweg zou hebben gestaan. Bremer acht het in zijn boek "Wiringherlant" 
waarschijnlijker dat de Koningsweg deel uitmaakte van een net van verharde wegen dat door 
de Karolingers is aangelegd ter verdediging van het rijk. Hij suggereert dat de weg door het 
huidige IJsselmeer doorloopt naar Workum, alwaar de vroegmiddeleeuwse Gravinneweg 
richting Sneek begint. Radboud de koning van ’t vrije Friese land was de gesel van het noorden 
en de schrik van elke Frank. Hij maakte hun kerken met de grond gelijk. Tot Keulen en de 
Schelde strekte eens zijn machtig rijk. Wulfram de christen die hem bekeren wou 
beloofde hem de hemel als hij hem dopen zou. 
Doch met een been in de vont bedacht de Friese vorst zich snel. 
Trouw aan zijn verwanten ging hij liever naar de hel. 

Trek uw zwaard 
Blaas de hoorn 
Thans ontwaakt 
Radbouds toorn 

Volk van het noorden, de eenheid maakt ons sterk, Ingwaz zonen knielen niet voor Franken 
of de kerk. De Frankenen het christendom hadden deze man gestuit. Zijn laatste adem blies 
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hij in een heidens Fryslân uit. Volgens de christenen verdoemd, maar dat was niet het geval. 
Want Radboud en de zijnen vieren feest in Wodans hal. 

Liever dood dan slaaf - eer uw voorvaders 
Liever dood dan slaaf - blijf uw broeders trouw 
Liever dood dan slaaf - eer uw vaderland 
Liever dood dan slaaf - blijf de goden trouw 
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Woudsend 

 

 
Woudsend is een komdorp dat in de middeleeuwen is ontstaan als een nederzetting aan het 
water en een totaal andere ontwikkeling doormaakte dan de agrarische dorpen in de 
omgeving. Door scheepvaart en handel die andere bedrijvigheid, zoals scheepsbouw en 
houtbewerking deed ontstaan, heeft Woudsend een klei stedelijk karakter gekregen. Op de 
grietenijkaart in de Schotanus-atlas uit 1716 is het al een geconcentreerd komdorp met kerk 
en molen. In de Tegenwoordige Staat van Friesland werd in 1788, aan het einde van een 
periode van grote bloei, gemeld: 

 Woudsend, wel het kleinste der Buitendykster Dorpen, ten opzichte der landeryen, doch ten 
aanzien der volksrykheiden ’t vermogen der Ingezetenen, verre het aanzienlykste der geheele 

Grieteny. Dit dorp ligt zeer gelegen aan de vaart van Sneek op de Lemmer. Reeds voor veele 
jaaren was dit Dorp vry aanzienlyk, door de menigte  van Turf- en Houtschippers, die van hier 

op Holland voeren; doch hier is in later tyd bygekomen eene aanzienlyke reedery in Friesche 
Koopvaardyschepen, die hier worden gebouwd en, na van al ’t noodige voorzien te zyn, 

doorgaans door Lemmer, naar Zee gezonden worden. Door deeze onderneeming heeft dit Dorp 
grootelyks in vermogen toegenomen. Behalve eenige Hellingen, of Timmerwerven worden er ook 

de vereischte Houtzaagmolen, Lynbaan, Blok- en Zeilmaakery, beneffens meer dan eene 
Smedery, gevonden. Voorts is dit Dorp zeer vermaakelyk, wegens de groote doorvaart van 
allerleye schepen, die van Leeuwarden, Sneek, en van elders naar de Lemmer vaaren. In den 
jaare 1660 werd hier eene nieuwe Kerk gebouwd. 
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Het oude dorp ligt op de westelijke oever van de Ee. Pas in de negentiende eeuw is er enige 
bebouwing aan de oostelijke oever gekomen. Het is rond de Midstrjitte en Iewâl een compact 
geheel van meest kleine huizen die dicht op elkaar staan en Woudsend tot een intiem 
kleinstedelijk geheel maken. De kerken staan verspreid, een collectie merkwaardige 
bouwwerken die elk iets bijzonders hebben. De trots van Woudsend zijn de molens: de 
houtzaagmolen aan de Ee en de korenmolen aan de oude noordelijke dorpsrand. 

Woudsend (Fries: Wâldsein) is een dorp in de gemeente Sûdwest Fryslân. Tot 2011 lag 
Woudsend in de voormalige gemeente Wymbritseradeel. Woudsend, een watersportplaats en 
tevens een beschermd dorpsgezicht, is met de buurtschappen Indijk, Koufurderrige, 
Smallebrugge en Ypecolsga het zuidelijkste dorp in de gemeente Wymbritseradeel. Het dorp 
ligt aan de route van de Elfstedentocht. 's Zomers vormde de brug over de Ee in het centrum 
van Woudsend jarenlang een knelpunt voor zowel weg- als waterverkeer. Door de bouw van 
een rondweg ten zuiden van het dorp, waarvan het Ee Aquaduct deel uitmaakt, kwam in 2007 
een einde aan de overlast van het wegverkeer.  

Een deel van Woudsend is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en 

dorpsgezichten in Fryslân. Verder zijn er in het dorp verschillende rijksmonumenten zoals de 
houtzaagmolen De Jager en de korenmolen ’t Lam. Bekende personen uit Woudsend zijn 
Lieuwe Annes Buma (1796-1876), classicus, Hendrik Hendriks Kramer (1850-1934), architect 
en Hylke Michiel Tromp (1866-1935), burgemeester.  

De zandopduiking waar het dorp Woudsend op gelegen is, is vermoedelijk al vroeg bewoond 
door wat boeren en vissers. De ontwikkeling van Woudsend als dorp heeft waarschijnlijk 
plaats gevonden na de vorming van de grote meren en de vaarwegen. 

 

Van oorsprong is Woudsend een agrarische nederzetting behorende bij het dorpsgebied van 
Ypecolsga. De ontwikkeling als zelfstandig dorp is na het jaar 1000. Het oudst bekende jaartal 
waarin Woudsend voor het eerst genoemd wordt is 1337. In dat jaar is er een klooster van de 
paters van de Carmelieten gesticht. In de eerste fase van de ontwikkeling bestond het dorp 
uit het klooster en de daarbij behorende kerk en korenmolen met enige bebouwing langs het 
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pad in noordelijke richting, de Midstrjitte. Het dorp is verder gegroeid door een toename en 
verdichting van de bebouwing langs de Midstrjitte en de Kamp, het pad dat liep van de molen 
naar de Midstrjitte. Vooral door de gunstige ligging aan belangrijke vaarverbindingen 
ontwikkelde Woudsend zich tot een handels- en scheep-vaartnederzetting. De Woudsender Ee 
maakte vanouds deel uit van de vaarroute vanaf de Zuiderzee (IJsselmeer) naar Sneek en IJlst 
en voor de indijking van de Middelzee ook naar Leeuwarden. De grootste bloei beleefde 
Woudsend in de 18e en 19e eeuw. Dit was vooral te danken aan de Sontvaart die in 1710 
begon. Omstreeks 1750 hadden 25 à 30 zeeschepen Woudsend als thuishaven. In 1749 telde 
Woudsend 734 inwoners. Meer dan een derde deel van de beroepsbevolking was werkzaam in 
de visserij en de scheepvaart met daarmee verwante bedrijven. Woudsend had naast 
scheepstimmerwerven – waar voornamelijk zeeschepen werden vervaardigd – 2 
houtzaagmolens, 2 leerlooierijen, 3 mastmakerijen, 2 zeilmakerijen en 1 touwslagerij. 

’t Ponkje is de oude doopsgezinde kerk waar nu een restaurant is gevestigd. Het kerkgebouw 
stamt uit het eind van de achttiende eeuw. Dit kerkje is een zogenaamde schuilkerk of 
vermaning. De volgelingen van Menno Simons hebben (1496-1561) hebben het gebouwtje in 
1969 verkocht en toen is er een restaurant van gemaakt.  

Ponkje is het Friese woord voor kerkenzakje. Het kerkinterieur is zoveel mogelijk bewaard 

gebleven zoals de kerk- en kerkenraadsledenbanken, de kraak (galerij met een kerkgestoelte), 
de orgelgaanderij, het klankbord van de preekstoel, de borden om de psalmen op te schrijven 
en de kerkenzakjes. Eens per jaar, op de eerste adventsdag komt de doopsgezinde gemeente 
uit zuidwest Fryslân in het Ponkje voor een traditionele kerkdienst. 

De oude doopsgezinde kerk, waarin 't Ponkje is gevestigd, 
stamt uit het eind van de 18e eeuw. Dit kerkje is een z.g. s 
1969 verkocht en toen is er dit gezellige restaurant van 
gemaakt.'t Ponkje is het Friese woord voor kerkenzakje. Het 
kerkinterieur is zoveel mogelijk bewaard gebleven, zoals kerk- 
en kerken raadsledenbanken, de kraak, de orgelgaanderij, het 
klankbord van de preekstoel en de kerkenzakjes. 
Eens per jaar, op voor een traditionele kerkdienst.  De kerk 
waarin 't Ponkje is gevestigd, stamt uit het eind van de 18e 
eeuw.  

In 1762 is een gedeelte van de overzijde van de Ee geannexeerd bij het dorpsgebied voor de 
expansie van de bedrijvigheid. In 1840 bedroeg het aantal inwoners 1200 en in 1890 zelfs 
1400. De scheepswerven en pakhuizen langs de westkant van de Ee maakten geleidelijk aan 
plaats voor woningen en de bebouwingsdichtheid nam (vooral langs de stegen) verder toe. Een 
viertal stegen had voorheen het karakter van een smalle opvaart. Deze opvaarten zijn echter 
al in de 18e eeuw gedempt. Tot het midden van de 19de eeuw was Woudsend vrijwel alleen 
over water bereikbaar. Pas na 1850 ontstond de huidige verbinding (De Dyk) over land, die in 
het midden van het dorp leidde tot een doorbraak in de dichte bebouwingsstructuur. Aan deze 
weg kwam enige woningbouw tot stand. Een andere grote wijziging in de ruimtelijke structuur 
voltrok zich rond 1950 met de demping van de Weisleat, waardoor een goede 
oostwestverbinding over de weg kon ontstaan. De verdere ruimtelijke ontwikkeling van 
Woudsend speelde zich vooral af in de naoorlogse periode. Er ontstond bebouwing aan de 
noordwestzijde van het oude dorp, aan de zuidwestzijde en in de nieuwe wijk It Skar, die 
zuidoostelijk is gelegen. Forse bedrijfsontwikkeling vond plaats aan weerszijden van de 
Vosseleane en ten noorden van de Welle. Door de recente aanleg van een rondweg om 
Woudsend met het ‘Ie-Akwadukt’ en de ‘Nije Wellebrêge’ kon de doorgaande weg door 
Woudsend omgevormd worden tot verblijfsgebied. Het oude dorp zelf is beschermd 
dorpsgezicht. In het hart van het dorp is de historie nog zeer goed afleesbaar. Ten opzichte 
van het kadastrale minuutplan uit 1830 is slechts sprake van kleine veranderingen. De 
demping van de Weisleat en de aanleg van de Dyk zijn het meest in het oog springend. Het 
dorp wordt voor het eerst genoemd in 1446 als Woldensend. De oudste Friese variant van de 
naam is Waldeseende (1447). In 1477 spelt men Waldiseind, maar in 1492 vinden we 
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Wolsende en in 1509 Walseynd. Toch overheersen de varianten met de <d>. De varianten 
Waudseyn (1479) en Waldzein (1522) zijn bijna de huidige. Op de kaart met Friese namen uit 
1595 staat de letterlijke uitspraak, Waadseyn. Ook op de kaart uit 1579 is de naam Fries met 
Waldsein. In de zestiende eeuwse Nederlandse teksten staat meestal Woldseijnd. De 
kroniekschrijver Worp van Thabor spelt Woldtsendt (1517). De kaart van 1664 heeft 
Woldsend. Vanaf de achttiende eeuw wordt de variant Woudsend het vaakst gebruikt. 

Algemeen wordt aangenomen dat de naam letterlijk ‘eind van het woud’ betekent. Maar welk 
woud? Een andere verklaring is dat de naam te maken heeft met De Welle en ‘eind van de 
Welle’ betekent. Deze veenrivier heette op vroegere kaarten echter ‘Oelle’ (een oele betekent 
‘waterig land, moerassig water’). Het dorp Teroele heeft hier z’n naam aan te danken: ‘Aan de 
Welle’. Waarschijnlijker is dat de naam van Woudsend met de vroegere betekenis van wald of 
wold te maken heeft: “begroeid”. Veengebieden waren veelal begroeid met struiken en kleinere 
bomen. De veenontginning vanuit Oosthem eindigde bij de noordelijke oever van het 
Slotermeer. 

 

Wymbritseradeel in de atlas van Schotanus. 1. Datering: 1718. Bron: Tresoar. 

Indijk is een dorpje met ongeveer 120 inwoners. Het ligt aan de rand van het Heegermeer. De 
inwoners maken gebruik van de voorzieningen in Woudsend. Indijk was vroeger een 
vaartdorp, gelegen aan de Hooiwijk, een brede sloot die liep vanaf de Rakken naar het 
Heegermeer.  

Het was een agrarische gemeenschap en de boerderijen stonden. Indijk was vroeger een 
vaartdorp, gelegen aan de Hooiwijk, een brede sloot die liep vanaf de Rakken naar het 
Heegermeer. Het was een agrarische gemeenschap en de boerderijen stonden met de voorkant 
naar het water, de enigste verbindingsroute in die tijd. Pas in 1906 kreeg Indijk een ontsluiting 
over de weg met een wipbrug over de Wegsloot, die door Woudsend liep. In 1966 kreeg Indijk 
ook een ontsluiting via Trophorne naar Elahuizen. Ooit stond in Indijk een kerk, de St. 
Nicolaaskerk. Deze werd na de Reformatie van 1580 in 1598 nog hersteld en voorzien van 
gebrandschilderde ramen. Omstreeks 1720 stond er op het in het land gelegen kerkhof nog 
slechts een kerkruïne. Op het oude kerkhof staat een klokkenstoel en er zijn nog 8 grafstenen, 
de meeste onleesbaar. Was Indijk vroeger een kleine boerengemeenschap, in de zeventig jaren 
werd het buurtschap verrijkt met een bungalowpark, ‘de Rakken’ genaamd, met 65 
vakantiewoningen. In 1995 kwam er een tweede bungalowpark ‘Waterwende’ met 131 
bungalows. In tegenstelling tot bungalowpark ‘De Rakken’ mogen bewoners hier ook 
permanent wonen, wat tot gevolg heeft gehad dat het inwonertal van Indijk is gegroeid. De 
naam van het dorp verwijst naar een nederzetting binnen een dijk. Tot 2011 lag Indijk in de 
voormalige gemeente Wymbritseradeel. Er staat ook één van de klokkenstoelen. 
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Wymbritseradeel (officieel (Fries): Wymbritseradiel) was een plattelandsgemeente die in 
hoefijzer-vorm rond de gemeente Sneek gelegen was. 
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Woudsend is een dorp in ontwikkeling. De Ie heeft als belangrijke waterverbinding daarbij een 
grote rol gespeeld. Was het vroeger de scheepsbouw en handel, nu is Woudsend door de ligging 
tussen het Heeger- en het Slotermeer een echt watersportdorp. Door de opkomst van de 
watersport is een nieuwe bron van werkgelegenheid aangeboord, waardoor er veel nieuwe 
bedrijven zijn opgericht. Ook de plaatselijke middenstand plukt haar vruchten van de 
recreatie. Woudsend is met de tijd meegegaan en het dorp is wat aanzien betreft in de loop de 
jaren behoorlijk veranderd. Gelukkig is er nog veel van de oude glorie bewaard gebleven. De 
oude dorpskern is aangewezen tot “beschermd dorpsgezicht”, waardoor veel historische 
panden zijn gerestaureerd. Er zijn echter ook historische panden afgebroken en er is veel 
nieuwbouw gepleegd. De aanblik van het dorp is hierdoor met name de afgelopen eeuw enorm 
veranderd. Dit is vooral zichtbaar als je foto’s van zo’n 50 tot 100 jaar geleden vergelijkt met 
de situatie van nu. Tot 1858 was Woudsend eigenlijk alleen maar over het water bereikbaar. 
In dat jaar is een “laan” aangelegd tussen de al bestaande straatweg Sneek-Spannenburg naar 
Woudsend. Dit was eerst een zandweg, die later is verhard. Op een ansichtkaart uit 1915 is 
de weg goed in beeld gebracht, omzoomd met veel bomen en nog zonder fietspad. Direct valt 
op, dat er bijna tot aan de brug nog weiland is en nog geen bebouwing. Het nu ook nog 
aanwezige fraaie koetshuis (links op de foto) is het eerste pand in de bebouwde kom, samen 
met een groot woonhuis aan de rechter kant. De brug is nog geen “bult” maar een smalle 
houten brug. Rechts is ook houtzaagmolen De Hoop zichtbaar, die rond 1900 is afgebroken. 
Het is erg rustig op straat; in de verte zien we een fietser en langs de weg staat een jonge 
knaap. Een heel verschil met de situatie van nu, zoals uit de foto van de huidige bebouwing 
blijkt. Een ansichtkaart uit 1913 geeft een prachtig beeld van de Eewal, vanuit het Zuiden 
bezien. De foto is genomen vanaf houtzaagmolen De Jager. Direct valt de andere 
houtzaagmolen op, die Woudsend toen nog rijk was. Het is molen “De Hoop” die in 1763 is 
gebouwd. Wanneer de molen is afgebroken, is niet precies bekend. Maar het zal niet veel later 
dan 1913 zijn geweest.  

Voor de molen zien we de eerste, van hout gemaakte brug over de Ee. Het hoge huis rechts is 
het koetshuis, nog steeds een van de mooiste woningen van het dorp. De smalle, lage hokken, 
die rechts haaks op de Ee staan, zijn schiphuizen. Er voor ligt een vissersboot van een van de 
vele beroepsvissers uit het dorp. Zowel de schiphuizen als de beroepsvissers zijn inmiddels 
verdwenen. Het witte gebouw rechts vooraan is de in 1912 opgerichte Coöperatieve Electrische 
Centrale. Hiermee was Woudsend toen een van de eerste stroomaanbieders van Nederland. 
De “stroom” wordt nu geleverd door grote Nutsbedrijven. Op de plaats van de Centrale is een 
watersportbedrijf gevestigd. Links vooraan zien we de kolk van de nog steeds werkende 
houtzaagmolen De Jager. Hierin liggen de boomstammen te wachten om gezaagd te worden. 
Direct er voor ligt de mestvaalt van de net niet meer zichtbare boerderij, op de hoek van de 
Eewal. Dat was toen een logische locatie, want de boerderij lag daar aan de rand van het dorp. 
Door de woningbouw aan de zuidkant ligt de boerderij nu in de bebouwing en is uitoefening 
van het boerenbedrijf al lang niet meer mogelijk. Ook in dit pand is nu een watersportbedrijf 
gevestigd. De opvallende boom heeft het loodje gelegd. Over opvallen gesproken: dat doet de 
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grote klipper zeker. Deze vrachtschepen lagen in die tijd regelmatig afgemeerd aan de Eewal. 
Net als vele skûtsjes, waarvan er één zichtbaar is achter de klipper. Het vrachtvervoer ging 
toen grotendeels over het water. Ook nu varen klippers en skûtsjes door de Ee. Maar niet met 
vracht maar met recreanten, dagjesmensen en toeristen. 

 

Zo op het eerste gezicht zijn de woningen aan de Eewal nog steeds allemaal intact. Dat is 
echter niet zo. Door de uitbreiding van het verzekeringskantoor, links van de brug, heeft een 
drietal grote panden plaats moeten ruimen. Aan de andere kant van de Ee zijn twee nieuwe 
woningen gebouwd. Hoewel er enkele karakteristieke panden zijn verdwenen, is de aanblik 
vanuit het Zuiden nog steeds een plaatje. De toerist, die met de boot het dorp binnenkomt 
varen, pakt vaak de camera om dit beeld vast te leggen. Omdat dit deel van Woudsend tot 
“beschermd dorpsgezicht” behoort, zal er in de komende jaren weinig meer aan veranderen. 

 

Op 18 februari 1980 is de kom van Woudsend officieel aangewezen als beschermd 
dorpsgezicht om de historische waarde hiervan te beschermen. Bij deze beschermde status is 
een aantal subsidieregelingen van het Rijk van toepassing, die het voor de gemeente en voor 
particulieren mogelijk maken om daadwerkelijk panden te herstellen, straten en kademuren 
te verbeteren, en andere verbeteringen uit te voeren. De status van beschermd dorpsgezicht 
heeft wel tot gevolg dat zowel de gemeente als particulieren gebonden zijn aan voorschriften 
die het Rijk hiervoor stelt. In het bestemmingsplan kom Woudsend zijn deze voorschriften 
vastgelegd. Zo zijn voor alle gronden en daarop aanwezige gebouwen de bestemmingen 
vastgelegd (wonen, winkels, kantoren enz.). Bij elke bestemming horen gebruiksregels. Het zal 
duidelijk zijn dat in het beschermde dorpsgezicht van Woudsend eisen gesteld zijn aan het 
uiterlijk van de gebouwen. 
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De kenmerkende en waardevolle vormgeving en situering moet behouden blijven. De meest 
waardevolle panden zijn in het verleden op de monumentenlijst geplaatst. Daarvoor geldt dat 
alle veranderingen met toestemming van Monumentenzorg moet plaatsvinden. Voor alle 
bebouwing geldt dat veranderingen moeten passen binnen de voorschriften van het 
bestemmingsplan. 

 

In dit plan is een onderscheid gemaakt tussen beeldbepalende panden, beeldondersteunende 
panden en overige panden. Zo mogen de beeldbepalende panden aan de buitenkant vrijwel 
niet veranderd worden, zijn voor beeldondersteunende panden kleine veranderingen mogelijk 
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en gelden voor de overige panden ruimere mogelijkheden. Bij de inrichting van stegen, straten 
en andere openbare ruimten moet worden gestreefd naar behoud en herstel van de historische 
inrichting. Ook de herinrichting van de doorgaande weg, na aanleg van de rondweg, valt 
grotendeels binnen het beschermd dorpsgezicht. 

 

Het wapen van Woudsend is een ‘Vlecke’-wapen. Woudsend is namelijk geen echt dorp. Het 
is een Vlecke, een buurtschap, oorspronkelijk zonder eigen grondgebied, dat ontstaan is als 
een nederzetting van vissers, kooplieden en handwerklui in het begin van de veertiende eeuw. 
Soms groeiden uit deze vlecken steden, zoals b.v. IJlst en Sloten. Een belangrijke gebeurtenis 
voor het buurtschap aan de Ie was de vestiging van een klooster in 1337 door paters van de 
berg Karmel. Waarschijnlijk verwachtten de paters de uitgroei van het gunstig gelegen buurtje 
aan het einde van de Welle (Woudsend-Wolsende-Wellesende) tot een stad, toen ze uit Haarlem 
naar hier kwamen. In ieder geval ligt Woudsend gunstig op een kruispunt van waterwegen. 
Van hieruit bereisden de paters heel Fryslân. 

 

Woudsender vlag 

Een ‘Vlecke’ draagt op het wapen een kroon met groene ovale en rode ruitvormige edelstenen. 

Vlakverdeling. De zwartwitte vlakverdeling van het wapen is ontleend aan het wapen en de 
kleding van de Karmelieten. Het symboliseert de berg Karmel op de grens tussen Israël en de 
Libanon. Men kan er echter ook de hoge brug in zien of het ‘End’ van de Welle of de Wouden. 
Het Karmelwapen draagt drie sterren die Elia en ‘Bid en Werk’ voorstellen. Deze drie sterren 
zijn in ons wapen vervangen door andere tekens: de lelie, de klaver en het kruis. 

De Gouden Lelie. De lelie is een zeer oud teken van voorspoed en vruchtbaarheid. Het is de 
levensboom met takken en wortels en we vinden lelievormen op kronen en scepters. De Franse 
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lelie’: als ‘lelie van Sharon’ werd zij toegepast op Maria en via haar het teken van de 
Kloosterlingen. Als kloosterteken werd het symbool van Wymbritseradiel, de gemeente 
waarvan Woudsend deel uitmaakt. In het gemeentewapen zien we zeven lelies van de 
kloosterlingen met de zwarte halve adelaar van de Friese hoofdelingen (de Adel). Ook wordt de 
gouden lelie verbonden met de gele lissen van het Friese waterland. 

Het Rode Michaëlskruis. De Middeleeuwse mens dacht materieel-godsdienstig. Elk land werd 
volgens een mystiek grondidee ingedeeld. De poorten van een stad of een land werden 
toegewijd aan bescherm- engelen, waarvan Michaël, de aartsengel, de belangrijkste was. 
Anjum (oost), Berlikum (noord), Harlingen (west) en Woudsend (zuid) waren de vier 
toegangspoorten van het Friese land en Michaël werd hun patroon. Het Rode Michaëlskruis, 
waarvan we er acht in het Harlinger wapen vinden, past dus heel goed in ons schild. Daarbij 
slaan onze molens ‘Kruisen’ in de lucht, vormt ‘it krús fan de Dyk’ met nieuwjaar en op grote 
feesten het dorpscentrum en zijn rood en zwart ‘de Woudsender Kleuren’. 

De Groene Klaver. Het Woudsender verenigingsleven en de Woudsender welvaart van vroeger 
is niet denkbaar zonder de ‘boerendorpen’ Ypekolsgea, Yndyk en Smelbrêge-Koufurderrige. 
Het weideland leverde de boter en kaas voor onze waag, die het dorp haar eerste welvaart 
bracht. Het teken van de voorspoed brengende velden is de groene klaver. Ontwerp : Pastoor 
J.R. van der Wal (1986). 

In 1968 kreeg Woudsend officiële straatnamen. Dat wil niet zeggen dat de straten voorheen 
geen naam hadden. In tegendeel: net zo makkelijk als vele Woudsenders een bijnaam kregen 
werden van oudsher ook straatnamen spontaan geboren. In een aantal gevallen is de in 
gebruik zijnde naam overgenomen in de officiële straatnaamgeving. De gemeente koos voor 
de Friese benaming. Hieronder een verklaring van de straatnamen. 

Koetshúsleane 
Deze straat dankt zijn naam aan het voormalig koetshuis van de familie Tromp 
(houthandel). 

Vosseleane 
Deze laan is genoemd naar Ds. Vos, doopsgezinde predikant van 1903-1911 in Woudsend. 
Door zijn toedoen (als bestuurslid van de Vereniging voor Dorpsbelangen) werd de oude 
grindweg van de Straatweg naar Woudsend in 1906 aan beide zijden voorzien van een 
bomenrij. 

Doniastrjitte 
Van oudsher behoorde het gebied ten oosten van de Ee tot de gemeente Doniawerstal. Als 
herinnering hieraan is de geslachtsnaam, waaraan deze voormalige gemeente zijn naam 
ontleende, in een straatnaam vastgelegd. 

Iewâl 
De kade bij de oude bebouwing langs de Ee. 

De Dyk 
De doorgaande weg van Woudsend werd in de volksmond al zo genoemd. 

Ald Wyk 
Vroeger was dit de “wyk” voor het overzetveer over de Ee. 

Gloppe 
Een vanouds al bestaande benaming. Is een typerende naam voor een smalle blinde steeg, 
zoals in dit geval. 
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Nije Buorren 
Deze naam was al in gebruik, waarschijnlijk al vanaf de inrichting toen de Midstrjitte nog 
Buorren heette. 

Midstrjitte 
De al in gebruik zijnde benaming van de straat die midden door het dorp loopt. 

Ald Tsjerkhôf 
Op de plaats van het tegenwoordige plantsoen lag eertijds het kerkhof van Woudsend. 

De Poel 
Zuidpunt van het dorp. Was voor het begin van de zestiger jaren een stukje polder achter de 
molenpôle van de houtzaagmolen. In de herfst en de winter kwam dit lage deel wel eens 
blank te staan. 

Prof. Titus Brandsmastrjitte 
Deze straat loopt op het terrein waar zeer vermoedelijk het Carmeliter klooster heeft 
gestaan. De bekende pater Prof. Dr. Titus Brandsma was van deze orde. 

Paterstrjitte 
Verwijst naar het vroegere klooster. 

Kleasterstrjitte 
Verwijst naar het vroegere klooster. 

Karmelieterstrjitte 
Verwijst naar het vroegere klooster. 

Molestrjitte 
Aan deze straat vinden we de korenmolen “Het Lam”. 

 

Melchior Clantstrjitte 
Melchior Clant is de eerste reformatorische predikant geweest in Woudsend (1598-1603). 

It Skil 
Deze straat werd in de volksmond al zo genoemd. Waarschijnlijk dankt de straat zijn naam 
aan het voor de verharding van deze weg gebruikte “skil” (schelpen). 

De Kamp 
Ook dit was een reeds in gebruik zijnde naam. 

Efterom 
Vroeger stond deze straat al bekend als “Achterom”. 

Merkstrjitte 
Indertijd werd hier veemarkt gehouden; dit verklaart ook de plaats van de vroegere 
boterwaag (tot 1904), die stond op de plaats waar nu “It lange hûs” staat. De gevelsteen van 
de oude boterwaag kunt u nog vinden in de gevel van dit pand. 
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Johannes van Huizumstrjitte 
Johannes van Huizum is de oudst bekende overste (prior) van het Carmelieter klooster (± 
1361). 

Grôtmakkerstrjitte 
Op de plaats van drukkerij Van Dijk stond vroeger een gortmakerij. 

Julianaplantsoen 
Deze naam is ontstaan door het planten van een boom ter gelegenheid van de geboorte van 
prinses Juliana (1909). 

Op ‘e Romte 
Tot ± 1908 was het terrein begrensd door boterwaag, korenmolen en Achterom onbebouwd. 
In de volksmond kreeg dit terrein de naam “de Romte”. 

Waechswâl 
Deze straat dankt zijn naam aan de oude boterwaag. De toevoeging “wâl” valt te verklaren 
uit het feit dat hier de in 1951 gedempte “Weisleat” langs liep. 

B.W. Okmastrjitte 
De heer B.W. Okma, overleden in 1936, was indertijd een vooraanstaand ingezetene, 
woonachtig op een boerderij tegenover de hier bedoelde straat gelegen. Hij is vele jaren lid 
van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân geweest. Hij was speciaal 
deskundig op waterstaatsgebied. Tijdens zijn bestuursfunctie is het Ir. Woudagemaal te 
Tacozijl tot stand gekomen. 

Indyksterleane 
De eerdere toegangsweg naar Indijk. 

Age Hylkes Trompstrjitte 
De aan deze straat staande huizen waren het eigendom van de Onderlinge Brandwaarborg 
Maatschappij Woudsend. Age Hylkes Tromp was de stichter van deze 
verzekeringsmaatschappij; in verband hiermede werd bij het 150-jarig bestaan van de 
verzekeringsmaatschappij de naam van de stichter aan deze straat verbonden. 

J.C. Nagelhoutstrjitte 
Woudsender Jacob Nagelhout, geboren op 15 april 1917, sneuvelde als verzetsstrijder bij de 
Wellebrug op 15 april 1945. 

Lynbaen 
Verwijst naar een vroegere touwslagerij. Op de lijnbaan werd patenttouw geslagen door een 
machine die met een paard aangedreven werd. 

Broerestrjitte 
De straatnaam verwijst naar het vroegere Carmelieter klooster. 

Leegwar 
Deze naam is ontleend aan de bestaande naam “De Warren” of “Lege Warren” van de 
landerijen ten Zuidwesten van Woudsend. 

S. de Jongstrjitte 
Sijmen P. de Jong, geboren op 22 oktober 1925, sneuvelde op 22 december 1947 als soldaat 
in Nederlands Indië. 

J.S. Hoekstrastrjitte 
Jouke S. Hoekstra, geboren op 10 juli 1923, vertrok op 3 oktober 1946 als oorlogsvrijwilliger 
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naar Nederlands Indië. Op zijn 24 e verjaardag, 10 juli 1947, overleed hij daar aan de 
gevolgen van malaria en typhus. 

 

De Warren 
Verwijst naar de vroegere bestemming van dit gebied. Een war is een laag gelegen stuk 
grasland. 

D. Schilstrastrjitte 
Diedert W. Schilstra, geboren op 1 december 1923, sneuvelde als oorlogsvrijwilliger op 22 
september1946 in Nederlands Indië. 

Wellewei 
Deze weg loopt naar het water De Welle. 

Dr. Bongastrjitte 
Dokter Bonga werd in 1941 huisarts in Woudsend omdat de joodse dokter Biema zijn 
beroep niet meer mocht uitoefenen van de Duitsers. Dr. Bonga heeft naast zijn positie als 
huisarts zich bijzonder geprofileerd als ondergronds verzetsstrijder, hij was regionaal hoofd 
van het verzet. 

De Kolk 
De naam van deze nieuwe buurt verwijst naar de houtkolk van de houtzaagmolen ‘De Jager’ 
op die plek. 

De Zwaan 
Dit industrieterrein aan de overkant van de Welle is genoemd naar de vroegere zeepfabriek 
‘De Zwaan’ die hier gevestigd was. 

Wrins 
Genoemd naar een oude gegraven vaart in het Woudsender Skar ( scharren zijn 
gemeenschappelijke hooilanden). De vaart liep vanuit het Slotermeer in een noordelijke en 
westelijke richting naar de Noarder Ie. 

Folkertsgrêft 
Genoemd naar een voormalige vaart in het Woudsender Skar. 

Lytse Finne 
Genoemd naar een voormalig klein weiland in het Woudsender Skar. Een finne is een 
weiland dat zelden of nooit wordt gemaaid en waar koeien langdurig verblijven 
(standweide).   

Stegen in Woudsend 
Op 2 maart 1988 kende de gemeente officiële namen toe aan de stegen van Woudsend: 

Dwerssteech 
De Iewâl loopt parallel met deze steeg. 
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Blokmakkersteech 
Deze naam komt van de scheeps- en mastmakerij aan de Iewâl. 

 

Bewaarskoallesteech 
Hier stond de kleuterschool. 

Kollegat 
Een oude naam die heksengat betekent. 

Modderigesteech 
Als de stegen gestraat werden was deze altijd als laatste aan de beurt. 

Seilmakkersteech 
Aan het eind van deze steeg was een zeilmakerij. De zeilen werden aan de overkant van de 
Ee getaand. 

Brouwersteech 
Sâltkeetsteech 
De namen van deze stegen hebben te maken met de brouwerij van de Dames Westra. 

Kapteinsteech  
Deze steeg herinnert aan het eerdere Kapteinshuisje. 

Beurtfeartsteech  
Toen alles nog over water werd aangevoerd werd deze steeg gebruikt om de winkels te 
bevoorraden. 

Hellingsteech  
Herinnert aan de werf van Jelle Nijdam. Deze helling stond op de plaats van de voormalige 
Geref. Kerk. De hellingbaas scheen van deze steeg veel gebruik te maken. 

Fiskersteech 
Veel vissers woonden hier. 

 

Smidsteech 
In deze steeg was jarenlang een smederij gevestigd. 
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Steatsskoallesteech 
De staatsschool stond hier tot in de tachtiger jaren. 

Wide steech en Nauwe steech  
De ene wijd en de andere smal, vandaar deze namen. 

Waachsteech  
De Woudsender waag stond hier. 

Brievegarder  
Voorheen was het postkantoor hier. 

Fermaningsteech  
De voormalige Doopgezinde kerk, nu restaurant ‘t Ponkje, staat aan deze steeg. 

Klokkenstoelen zijn voornamelijk als gevolg van armoede ontstaan, daarom worden ze ook wel 
‘de klokkentorens der armen’ genoemd. Vaak kon de plaatselijke gemeenschap de restauratie 
van de toren en kerk niet meer bekostigen en werden deze afgebroken. Hetzelfde deed zich 
voor als een kerk afbrandde. Om de doden toch op passende wijze te kunnen begraven werd 
op het overgebleven kerkhof een klokkenstoel geplaatst. Van de ongeveer 140 historisch 
klokkenstoelen in ons land zijn er zo’n 70 bewaard gebleven, waarvan 56 in Fryslân. Zowel in 
Ypecolsga als in Indijk en Smallebrugge vinden we een klokkenstoel.  

 

Op een terpje in het weiland ligt een klein kerkhof met een paar grafstenen en een 
klokkenstoel. In 1720 stond hier al een klokkenstoel bij de overblijfselen van een kerk, maar 
Indijk had bijna geen klokkenstoel meer gehad. In het vroege voorjaar van 1949 werd de 
klokkenstoel door een zware storm vernield en de gemeenteraad besloot geen nieuwe 
klokkenstoel te bouwen. De 14-eeuwse klok die na de oorlog teruggekomen was, werd 
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opgeslagen bij gemeentewerken. Toen de bewoners hoorden dat de gemeente plannen had om 
de klok bij de jachthaven op te hangen, kwamen ze in actie. En met succes: er werd een 
klokkenstoel aangekocht die een bedrijf uit Winterswijk had gebouwd om aandacht te trekken 
op een bouwbeurs in Zuidlaren. En zo heeft Indijk sinds 1978 weer een klokkenstoel,6,5 meter 
hoog, met wit helmdak, weerhaan en ‘kippenladdertje’ naar de oude klok.  

 

Een van de meest originele en belangrijke sporten in Fryslân is het skûtsjesilen. Dat bestaat 
al sinds vele jaren. De schippers met hun zeilende vrachtschepen, zo typisch gebouwd voor 
Fryslân’s smalle en ondiepe vaarten, wilden zo nu en dan ook wel eens om de eer strijden. 
Dan werden de tafel, kachel en de vrouw aan de wal gezet, en werd er fanatiek gezeild. De 
eerste wedstrijd staat opgetekend uit het jaar 1836. In 1945 werd er pas wat meer samenhang 
gevonden, toen de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) werd opgericht. Deze commissie 
bestaat nog steeds, maar in alles wat ze nu nog doen zit enige historie. Er zijn over het 
algemeen stichtingen die in een stad of dorp een skûtsje in de vaart houden, en tegelijk ook 
een wedstrijd organiseren. 

In Woudsend is dat een klein beetje anders. Schipper Klaas van der Meulen woonde in 
Woudsend, had veel voor commissies gevaren, maar kwam in 1965 met een eigen skûtsje in 
de strijd van de SKS. Daarna zette hij veel kracht in het organiseren van een wedstrijd in 
Woudsend, op het Heegermeer. Dat lukte. Er kwam een wedstrijdcommissie. Die bestaat nog 
steeds en heeft sinds 1968 één van de SKS wedstrijden georganiseerd. Sinds jaar en dag is 
dat op de tweede maandag van het SKS-skûtsjesilen. ’s Avonds is er altijd een uitgebreide 
feestavond, omdat de schippers een kilometer verderop bij Elahuizen zeilen en zich niet 
hoeven te haasten. Het skûtsje waarmee Klaas van der Meulen de strijd inging is nog steeds 
in de vaart. Met een grote W in het zeil geeft het aan uit Woudsend afkomstig te zijn. Klaas 
van der Meulen overleed in 1973, nota bene tijdens één van de SKS–wedstrijden. Zijn zoons, 
die altijd al aan boord waren, hebben het vaandel overgenomen. Eerst kwam Keimpe, die werd 
in 1985 zelfs kampioen van de SKS. Zijn broer Teake, die in 1987 schipper werd, herhaalde 
dat kunststukje, hij werd de absolute heerser van de Friese wateren in 1989 en 1991. De 
derde broer Ype nam in 2000 het roer over. Zij allen waren en zijn schipper in een fantastische 
vloot van de veertien sterksten van Fryslân. Het schip, inmiddels de “Klaas van der Meulen” 
gedoopt, is gebouwd op de helling van Roorda, aan de Pijp te Drachten. In 1911 werden de 
grondvesten gelegd, in 1912 kwam het terecht bij schipper Pieter Visser van Idskenhuizen. 
Later zou het schip geheel worden verbouwd als woonboot en in de baggerwerkzaamheden 
terecht komen, maar Klaas van der Meulen heeft het schip teruggevonden en weer in een vloot 
gebracht, waar het één van de mooiste en meest complete schepen is. 
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Terpen 
 

De vijf meest bekende typen namen voor terpen in Fryslân zijn die welke eindigen op – hem, 
- ing, - werth, - werua en - therp.  Namen van nederzettingen zijn onlosmakelijk verbonden 
met de bewoningsgeschiedenis. In Fryslân begin dat verhaal met de komst van de bevolking 
die zich op zelf gemaakte heuveltjes langs de kust vestigde. De mensen die nederzettingen 
stichtten, gaven daar op grond van bepaalde overwegingen individuele namen aan. Voor elke 
nieuwe nederzetting werd een nieuwe naam gekozen. Hoe meer nederzettingen ontstonden, 
des te meer namen nodig waren. Naarmate meer naamvarianten bewaard bleven, kan op 
hoofdlijnen duidelijk worden waarom mensen juist die namen kozen. Namen vertellen een 
belangrijk deel van de nederzettingsgeschiedenis. In verreweg de meeste gevallen droegen 
naamgevers de door hen gebruikte namen van plaatsen over op een volgende generatie. Soms 
veranderden namen bij mondelinge overdracht. Taalontwikkeling omvat ook namen. Wanneer 
een naam eenmaal schriftelijk is vastgelegd en mede vanuit die bron herhaaldelijk wordt 
gebruikt, vindt  er echter weinig verandering meer plaats. Alleen de spelling wordt in sommige 
gevallen aangepast. Een naam verdwijnt vaak als het benoemde niet meer bestaat. Wanneer 
een nederzetting wordt verlaten of verwoest, hetzij door wateroverlast, andere 
landschappelijke wijzigingen of economische veranderingen, door politiek geweld of op een 
nog andere manier, dan verdwijnt daarmee ook de naam. Een naam wordt vaak onherkenbaar 
als de bevolking geen weet en geen besef meer heeft van de motivatie die de naamgevers 
hadden bij het kiezen van een naam. Niet zelden wordt zo’n naam dan aangepast. Men voegt 
een nieuw productief element aan de naam toe of verandert de oorspronkelijke naam zo dat 
die weer begrijpelijk wordt, ook al bestaat er tussen de nieuwe en de oude naam geen enkele 
relatie. Namen vormen ook in dat opzicht een belangrijk onderdeel van de cultuur- en 
taalgeschiedenis van een bevolkingsgroep. 

 

Fryslân is wat het vrij brede westelijke en noordelijke deel betreft, een klein onderdeel van een 
band van zogenoemde ‘wetlands’ rond het zuidelijk deel van de Noordzee dat sinds ruim 1500 
jaar permanent en zonder onderbreking wordt bewoond. In het zuidoostelijke, pleistocene deel 
van de provincie, op het pleistocene eiland Gaasterland en op zandopduikingen elders gaan 
bewoningssporen ver terug. In de pleistocene ondergrond in het westen en noorden is dat 
zeker ook het geval, maar sinds de zeespiegelstijging die in de loop van het Mesolithicum 
optrad, zijn sporen daarvan praktisch onvindbaar. Artefacten uit de steentijd bevinden zich 
ofwel op de bodem van de zee, of ze zijn in het westen en noorden van de huidige provincie 
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bedekt door mariene (de zee betreffend) afzettingen, dan wel weggespoeld. Slechts bij toeval 
wordt er dan iets gevonden. Bij de aanleg van wegen of andere waterstaatkundige werken 
gebeurt dat wel. De laatste jaren wordt voorafgaand aan grote infrastructurele werken en bij 
bebouwingsuitbreidingen altijd archeologisch onderzoek gedaan. Soms worden zelfs op het 
strand vondsten gedaan, die in de steentijd kunnen worden gedateerd. Ook in de zool van 
enkele terpen is vuursteenmateriaal gevonden, zoals onder in de terpen van of bij Oostrum, 
Raard, Bornwird, Burdaard en Teerns. Een zuidwest- noordoost lopende strook door het 
midden van de provincie waar door stagnerende waterafvoer gedurende de Bronstijd dikke 
veenpakketten waren ontstaan, vormt de scheiding tussen de klei- en de zandstreken. Voor 
de kust lag een gebroken oeverwal die voor het overgrote deel uit duinen bestond. De 
brokstukken daarvan vormen de basis van de huidige Waddeneilanden. Het werden pas 
eilanden toen, meer landinwaarts, in de volle en late Middeleeuwen veel land door de zee werd 
weggeslagen en de duinen zich voortdurend vernieuwden. De zee liet zich niet willekeurig 
sterk of minder sterk gelden. Periodes met meer of minder invloed van de zee op het land 
werden door verschillende oorzaken bepaald. Verandering in windkracht en ongelijkmatige 
stormfrequentie in bepaalde perioden speelden daarbij een belangrijke rol. De hoeveelheid 
neerslag en daardoor de hoeveelheden water die door rivieren en riviertjes naar zee moest 
worden gebracht, had ook invloed op de landschappelijke ontwikkeling. In droge perioden 
konden astuaria (een door getijstromen ontstane brede monding van een rivier. Estuaria 
komen voor in gebieden met een groot niveau verschil tussen eb en vloed) door duinvorming 
dichtgroeien, waarna het vanuit de hoger gelegen delen afvloeiende water in nattere perioden 
andere wegen moest zoeken.  Het zeeniveau schommelde verder licht als gevolg van variaties 
in de hoeveelheden ijs rond de polen. De relatieve daling van de bodem van west-Europa 
maakte dat de zee hier sinds de laatste ijstijd relatief stijgt en daar daalt, ook wanneer het 
absolute zeeniveau gelijk zou blijven. De stijging van de aardkorst in noord-Europa sinds de 
laatste ijstijd wordt wel toegeschreven aan het smeltende landijs waardoor de druk daar op 
de aardbodem afnam en ten dele nog steeds afneemt. Een wereldwijde temperatuurstijging 
van de lucht maakte verder dat de zeespiegel door het smelten van pool- en gletsjerijs op een 
vaste ondergrond en door het uitzetten van de bovenste lagen water van de oceanen sterk kon 
stijgen. Het inklinken van het land sinds de mens het ging bewonen, heeft ook een grote 
invloed gehad op de relatieve hoogteligging ten opzichte van de zeespiegel. De bodem daalde 
door het gebruik als landbouwgrond sterk, aanvankelijk vooral in de oorspronkelijke 
veengebieden en na de aanleg van de zeewerende dijken ook in de kleistreken. Het 
kustlandschap is de laatste tienduizend jaar dan ook voortdurend in ontwikkeling geweest. 
Het geschetste beeld is niet over de gehele kuststreek gelijk. Knol onderscheidt in het 
kleigebied kwelders en knipklei- of knikkleigebieden. Op de hoger gelegen kwelders zijn vaak 
duidelijke ruggen te zien. Het gebied in Westergo ten noorden van de lijn Franeker-Harlingen 
is ten gevolge van vroege en omvangrijke dijkdoorbraken sterk veranderd. Op oudere kwelders 
werden jongere lagen afgezet. In de erosielaagten werden geulen gevormd. De Ried is daarvan 
een nog steeds zichtbaar restant. In het noordoosten liggen inversieruggen. Daar hebben 
gevolgen van vroege turfwinning en de daardoor volgende overstromingen grote effecten op 
het landschap gehad. 

Sneek ontstond als een ontginning in een tevoren onbewoond. moerassig gebied in het laatste 
kwart van de elfde eeuw (circa 1075-1100). In die penode bezat de bisschop van Utrecht de 
grafrechten over Westergo en Oostergo. Hij kon als zodanig eigendomsrechten laten gelden 
over alle voor woest liggende gebieden. Door projectontwikkelaars liet de bisschop het latere 
grondgebied van de dorpen Oudega W, Abbega. Heeg, IJlst en Sneek ontginnen, door het 
graven van kanalen (de nog bestaande Wymertsen) naar de (oude) Tacozijl. Oudega was de 
eerste ontginning. Sneek de laatste. IJIst en Sneek zijn tweelingdorpen, die beide uitgroeiden 
tot steden. Van al deze ontginningsdorpen was St. Maarten de kerkpatroon. Al deze kerken 
waren tevens het eigendom van de bisschop, die ook pastoors benoemde. IJIst en Sneek 
werden als boerendorpen opgezet met houten boerderijen die langs de oevers van de 
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ontginningskanalen werden gebouwd. In Sneek was dat een kanaal dat later werd gedempt 
en thans Oude Koemarkt hee voorheen 'Groot Zuidend". Aan het noordelijke uiteinde van dit 
kanaal werd het Oud Kerkhof aangelegd, met daarop een tufstenen kerkje. Dit kerkje is in 
1975 opgegraven door het R0B uit Amersfoort. Het was maar zes meter breed en had een 
ingebouwde toren. De opgravingen op de plek waar de Rabobank kwam, werden uitgevoerd 
door het Centrum voor Archeologische Research & Consultancy uit Groningen in opdracht. 
Tot dusverre is een gedeelte van de dertiende eeuw, houten boerderij gevonden die zich bevond 
ter plaatse van een der afgebroken panden aan de Oude Koemarkt. De opgravingen strekken 
zich in hoofdzaak uit over de achtererven van de vroegere houten boerderijen. Dieper dan de 
dertiende eeuw is men nog niet kunnen komen. Dat was wel de bedoeling. maar de opgravers 
verkeren in grote tijdnood omdat zij pas drie weken later konden beginnen dan was 
afgesproken. Men is thans gevorderd tot een vette kleilaag, die de voorafgaande bewoning 
afdekt. Deze kleilaag is het gevolg van een reeks overstromingen door de voormalige Middelzee. 
In 1199 werd aan deze overstromingen een eind gemaakt door de aanleg van een zware dertig 
meter zeedijk, die van Scharnegoutum naar Popherne liep en vandaar afboog naar Tims. 
Sporen van deze dijk zijn nog altijd in de weilanden herkenbaar. De dijk werd aangelegd door 
klooster Bloemkamp, omdat de gedupeerde inwoners totaal verarmd waren. Onder deze 
kleilaag bevonden zich de overblijfcelen van de eerste kolonisten uit de eerste 
ontginningsperiode (1075-1100). Wegens problemen met de bouw ' van de bank is het niet 
zeker of de ' opgraving kan worden voortgezet ' en voltooid. Intussen zijn er ' sporen van een 
schoenmakerij gevonden, middeleeuwse munten, aardewerk een werkplaatsje van benen 
dobbelstenen en een sierknop in de vorm van een leeuwenkop. Naar het noorden loopt het 
terrein op naar het Oud Kerkhof, maar dit werd niet bereikt zodat er geen menselijke 
geraamten werden aangetroffen. Van een eigenlijke terp kan niet worden gesproken al vond 
nu en dan wel een ophoging plaats.  
 
Het gold dan ook een ontginning van een moerasgebied. Het terpengebied begon pas meer 
noordelijk. De eerste terp in die richting was de terp welke in 1822 werd gevlakt om tot 
algemene graafplaats te dienen. Sneker ontginningskanalen waren kilometers lang en liepen 
tot aan het Tjeukemeer, alles kaarsrechte lijn. (Ooster- en westerwymerts). Dat was geen 
kwajongenswerk van een handvol boeren, maar vakwerk van de eenmalige 
projectontwikkelaars betaalden de bisschop een bepaald bedrag en mochten verder de nieuw 
verworven landen verkopen. De kopers moesten zelf de landerijen bouwen betalen en de 
kavelsloten onderhouden. Bovendien moesten ze de bisschop tienden betalen als vaste 
jaarpachten. Ook moesten zij de kerkbouw betalen en de kerk onderhouden. Sinds de 
dertiende  verspeelden de bisschoppen hun rechten en kwamen die in handen van de 
Bockema's en na hen de Harinxma's. In feite waren de Bockema's ambtenaren van de 
bisschop geweest, vandaar hun grote rijkdom en macht in Sneek en omgeving. Door de Friese 
Vrijheid kwamen al die grafelijke en bisschoppelijke ambten en inkomsten in handen van de 
Friese adel en dat bleef zo tot de Franse Tijd. Door de aanleg van de Sneker Hemdijk met de 
daarin gelegde sluizen werd Sneek een druk centrum en groeide het IJlst boven het hoofd. 
.Aanvankelijk had Sneek echter dezelfde omvang en vorm als nu nog IJlst. Een langgerekte 
dubbele buurt langs een kanaal, met de kerk aan het uiteinde. Vandaar de naam Sneek Ter 
Snake' wat langgerekte buurt betekent. Daarbij ging het om de huidige Oude Koemarkt met 
het Oud Kerkhof. Al het andere is er pas later bij gekomen. De Hemdijk vormt thans nog de 
Oosterdijk, de beide Burgstraten, Peperstraat, noordzijde Marktstraat, Nauwe- en Wijde 
Noorderhorne. Parkstraat. Oude Dijk, Breedijk richting Ysbrechtum een binnendijk, geen 

zeedijk die liep dus tussen Scharnegoutum en Tirns. 
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Comfoor van aardewerk, gevonden onder het pand Oude Koemarkt 16, Sneek 

In het hart van Westergo werd alleen op grote schaal knipklei afgezet. In een brede en lange 
zuidwest-noordoost lopende zone ging het kleigebied over in veenmoerassen terwijl nog verder 
zuidoostelijk de overgang naar het hoogveen plaatsvond. Dat is dan al het gebied van de 
Zevenwouden. In noordelijk Oostergo ligt het pleistoceen dichter aan de oppervlakte dan in 
Westergo en sluit het terpengebied vrij snel aan bij gebieden waar hoogveen was ontstaan. 
Daar ligt ook geen of nauwelijks knipklei. De strook kust met mariene afzettingen werd 
volgens de meeste onderzoekers vanaf ongeveer 700 jaar voor het begin van de jaartelling 
bevolkt door boeren die vanuit de zandstreken kwamen en daar door verslechterende 
omstandigheden niet langer een bestaan konden realiseren. Veeteelt en akkerbouw waren de 
hoofdactiviteiten van de nieuwe bevolking, terwijl er ook gejaagd en gevist werd. De meeste 
kolonisten van de klei zullen uit zuidelijker gelegen gebieden zijn gekomen. Sommige 
onderzoekers veronderstellen dat daarbij ook mensen uit West-Friesland zijn geweest. Daar 
kon al eerder landbouw op de klei worden vastgesteld. De omstandigheden waren daar echter 
door wateroverlast onhoudbaar geworden. Taayke stelt op grond van archeologische 
overwegingen dat de eerste nederzettingsfase in de zesde tot de vijfde eeuw voor het begin van 
de jaartelling kan worden gedateerd. De meeste nederzettingen uit deze periode worden in 
Westergo aangetroffen, vondsten uit Hegebeintum wijzen er op dat in deze tijd ook Oostergo 
zeker bewoond was. Doordat de zeespiegel in deze periode nog steeds langzaam steeg, slibde 
er voortdurend vruchtbare grond aan en groeide de bevolking ook sprongsgewijs. Om droog 
te kunnen wonen verhoogde men de huisplaatsen met kwelderzoden. Uit onderzoek is 
gebleken dat de zee in deze periode zeker actiever was dan tevoren. Bij de komst van de 
Romeinen naar de noordelijke streken in de laatste eeuw voor christus hadden de mensen het 
hier redelijk goed, wordt verondersteld. Men zal in betrekkelijk kleine groepen hebben 
gewoond. Er wordt geschat dat de bevolking toen uit circa veertigduizend mensen bestond. 
Nieuwe terpen waren ontstaan of oude opgehoogd en opnieuw of nog steeds bewoond. Hoewel 
de naam van de Friezen voor het eerst in deze periode wordt genoemd, was er zeker geen 
sprake van een volk met een min of meer centraal geleide organisatie. De leiders van kleine 
groepen mensen – in de Engelse literatuur kindreds genoemd – zullen echter wel hebben 
overlegd en wellicht in bepaalde gevallen ook hebben samengewerkt. Verder zal er onderlinge 
handel zijn geweest. Hout moest bijvoorbeeld vanuit de zandgebieden worden geïmporteerd. 
Uit vondsten gedaan bij terpopgravingen, is gebleken dat er ook over lange afstand werd 
gehandeld. Talrijke Romeinse munten, bronzen beeldjes en romeins aardewerk illustreren 
dat. Hoewel de veeteelt en landbouw de belangrijkste bronnen van bestaan bleven, legden vele 
bewoners van het gebied zich ook toe op de handel. De rijke zuidelijke buur had belangstelling 
voor voedsel, kleding, slaven en luxe zaken. Wat niet zelf geproduceerd kon worden, werd 
elders verworven, vervoerd en doorverkocht. De Friezen uit deze periode spraken 
waarschijnlijk een west-Indo-Europese taal. Nederzettingen zullen dan ook namen hebben 
gehad die met elementen van die taal waren gevormd. Tot in de tweede eeuw na christus 
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breidde de bevolking zich in dit gebied voortdurend uit. Er kwamen steeds meer terpjes bij. 
Bestaande terpjes sloten zich soms aaneen tot grotere of breidden zich uit. Om akkerbouw te 
kunnen uitoefenen werden percelen grond met kleine dijkjes beschermd. 

De neergang van het Romeinse Rijk en als gevolg daarvan het wegvallen van de limes, de oude 
noordgrens van het Romeinse Rijk, maakte dat een deel van de  toenmalige Friese bevolking 
naar het zuiden kon trekken. Men vestigde zich in de gebieden langs de mondingen van de 
grote rivieren. Dat gebeurde vanaf de derde eeuw. De motivatie voor die migratie zal wellicht 
hebben gelegen in het vergroten van handelsmogelijkheden. Vanaf de derde eeuw nam ook de 
invloed van de zee in het noordelijke kustgebied sterk toe. In de literatuur staat deze periode 
bekend als de post-romeinse. Misschien was de zee gedurende een zekere periode actiever en 
stormde het vaker. Bovendien blijken er sterke regionale verschillen te hebben bestaan. 
Archeologen hebben veel terpen gevonden die in de Romeinse tijd bewoond zijn geweest en 
gedurende deze periode volledig door de zee werden overspoeld. Sommige van die oude 
nederzettingen raakten geheel onder het slib en zijn sindsdien ook nooit meer bewoond 
geweest. Halbertsma stelt dat er geen enkele terp of nederzetting in Fryslân bekend is waar 
de bewoning in de periode 300-500 aanving. Bij andere terpen is een onderbreking in de 
bewoning duidelijk aangetoond. Zeker is  dat de totale bevolking van het gebied door 
genoemde en andere oorzaken zeer sterk is teruggelopen. Hoewel de aanwijzingen daarvoor 
minimaal zijn, is uit archeologisch onderzoek echter ook gebleken dat het gebied niet volledig 
verlaten werd. In het begin van de vierde eeuw waren de hoogste terpen op de hoogste 
oeverwallen hier en daar nog bewoond. De periodes waarin het opwerpen van terpen worden 
onderscheiden lopen synchroon met de veronderstelde transgressieperiodes van de Noordzee 
en de rustige periodes er tussen in, de zogenaamde regressieperiodes. Het is echter moeilijk 
om te bepalen wat wel en wat niet onder transgressie kan worden verstaan. De datering ervan 
is lastig vanwege het dikwijls ontbreken van dateerbaar materiaal. Van veel oude artefacten, 
uit terpen afkomstig, is de vondstomgeving ook vaak volledig onbekend. Het nader dateren 
van een mogelijk nagenoeg volledige ontvolking of het grotendeels verlaten van de 
nederzettingen in de late derde en vierde eeuw is om dezelfde reden ook moeilijk vast te stellen. 
In sommige gebieden kunnen de ingrijpende gevolgen van een mogelijke sterkere zee-invloed 
ook mede worden toegeschreven aan menselijke activiteiten. Het inklinken van veen als gevolg 
van verbeterde afwatering en voorl het vergraven van zilte veenpakkeetten ten behoeve van 
het winnen van zout zijn daarvan de belangrijkste. 

De methode om het zout uit de grond te halen is echter nauwelijks veranderd. Er worden in 
de grond buizen aangebracht die door de tussenliggende lagen steken en uitkomen in de 
zoutlaag. Door deze kilometers lange buizen wordt dan lauw water gepompt. Het zout lost in 
het lauwe water op en het ontstane pekelwater wordt weer door de buizen naar boven gepompt 
en naar de fabriek gevoerd, waar het water in kookketels wordt verdampt. Het zout blijft over 
maar moet nog gedroogd worden in een centrifuge. In 2009 vindt zoutwinning plaats in 
Twente, Oost-Groningen en Noordwest-Friesland. Jaarlijks produceren drie bedrijven, dat zijn 
AkzoNobel, Frisia Zout en Nedmag, ongeveer 6,5 miljoen ton zout. De meest recente concessie, 
Barradeel in Friesland, is toegekend aan Frisia Zout in 1991. In het Vroeg-Holoceen 
overspoelde de zee regelmatig het Nederlandse kustgebied. Hierdoor raakte het veen 
doordrenkt met zout. Al in de Romeinse tijd (rond de jaartelling) ontdekte men dat er na 
verbranding van het veen zout in de as achterbleef. Na zuivering was het zout te gebruiken 
om vlees te conserveren (pekelen) en om gerechten op smaak te brengen. In de middeleeuwen 
groeide de selnering (zout maken uit veen) uit tot een bloeiende industrie, met name in 
Zeeland en West-Brabant. Zout werd namelijk eerst uit het veen gehaald. Maar dit zorgde 
ervoor dat het veen uiteenviel en dat er overstromingen kwamen. 

De zoutproductie uit zout veen werd in de vijftiende eeuw verdrongen door raffinage van grof 
zout dat vanaf zuidelijker Atlantische kusten geïmporteerd werd. Dit was aanzienlijk 
goedkoper. Deze verdringing hangt bovendien samen met de landschappelijke effecten die het 
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gegraaf naar zout veen gehad heeft. Althans dat is het gangbare verhaal. Niemand heeft daar 
echter ooit cijfers bij kunnen geven. Hoeveel veen werd omwille van het zout vergraven, hoeveel 
veen werd door de zee weggeslagen en in welke mate was dat laatste een reactie op het eerste?  
Om te verkomen dat Nederland zou overstromen verbood de regering deze manier van 
zoutwinning. Maar om niet zonder zout te komen zitten lieten de Nederlanders het zout uit 
andere landen komen zoals Bonaire of Spanje. Meestal gebeurde dit per schip. Het zout moest 
uit andere landen komen omdat er toen nog geen steenzout in Nederland was ontdekt. Mensen 
vonden vroeger zout wel erg belangrijk. Het werd  namelijk gebruikt als conserveringsmiddel. 
Dit betekent dat het gebruikt werd om het eten langer houdbaar te maken. Zo kon je 
bijvoorbeeld vlees veel langer bewaren. Ook toen al gebruikten mensen het zout om hun eten 
lekkerder te laten smaken. Dus er was veel vraag naar zout terwijl er geen of weinig zout per 
schip binnenkwam. Dit zorgde ervoor dat het zout zo ontzettend duur was. Het kwam daarom 
eerst alleen bij de hele rijke mensen op tafel te staan. Men gebruikte vroeger het zout ook als 
betaalmiddel. Romeinse soldaten kregen namelijk niet betaald met geld maar met een portie 
zout. Deze portie zout noemden ze ‘Salarium’ en daar komt ook ons woord salaris vandaan.Pas 
aan het einde van de 19e eeuw werd per toeval ontdekt dat er in Nederland gewoon al die tijd 
zout in de grond zat: het steenzout. 

 

 

De prent "Darinkdelven", gegraveerd door J.C. Philipz naar een tekening van Cornelis Pronck 
uit 1745 is sinds zijn opname in de Vaderlandsche Historie van Wagenaar in 1751 niet meer 
weg te denken als illustratie bij verhalen over de middeleeuwse zoutwinning. 

Zoutwinning In de buurt van Harlingen wordt sinds 1995 zout gewonnen, dat zich op 2800 
meter diepte onder het aardoppervlak bevindt. Het zout wordt gewonnen door de zoutlaag te 
injecteren met water en de pekel op te pompen. In ons land vindt het winnen van zout plaats 
in Oost Nederland en betreft geologische afzettingen uit het Perm en het Trias (ijstijdperiode 
na het Perm). Medio juli 2011 heeft Frisia Zout een vergunning verkregen voor winning van 
zout onder de Waddenzee. Het zout zit op ongeveer drie kilometer uit de kust en op twee 
kilometer diepte en wordt aangeboord vanaf een industrieterrein in Harlingen. Het Ministerie 
van Economische Zaken stelt wel als duidelijk voorwaarde dat de flora en fauna in de 
Waddenzee geen nadeel mag ondervinden van de zoutwinning. Op termijn zal de zoutwinning 
op land gestaakt worden, dat kan nog tot 2021 duren of eerder als de bodemdaling meer is 
dan dertig centimeter. 
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Frisia zout, Harlingen 

Voor de zeer sterke terugloop van de bevolking worden ook epidemieën (vormen van malaria) 
genoemd waartegen de mensen weinig weerstand hadden. En dan waren er nog plunderende, 
moordende en rovenden groepen ‘nieuwe’ bewoners vanaf het ebgin van de vijfde eeuw. 
Volgens sommige onderzoekers maakte het wegvallen van het Romeinse rijk als wereldmacht 
ruimte voor bevolkingsgroepen die eerder weinig expansiedrift hadden getoond, om nu nieuwe 
gebieden te zoeken teneinde een bestaan op te bouwen. Omdat hierdoor de in die gebieden 
gevestigde bevolkingsgroepen werden verdreven, volgde gemakkelijk een kettingreactie. In de 
geschiedenis wordt deze periode de volksverhuizinggenoemd. Soms zal de migratie een 
vreedzaam karakter hebben gehad, maar er kwam ook geweld voor. Vanuit een gebied rond 
Sleeswijk-Holstein trokken bevolkingsgroepen, die Angelsaksen worden genoemd, langs de 
kust naar het westen. Ook Fryslân raakte daarmee vanaf het einde van de vierde eeuw en in 
de vijfde eeuw bevolkt. Men trok, wellicht vermengd met individuele Friezen met een klein 
gevolg, ook wel verder naar het westen en stak de Noordzee over naar Engeland. Doordat 
tussen de zandstreken en de klei een ontoegankelijk veenpakket lag, kon men alleen langs de 
kust trekken. De zandgebieden waren praktisch onbereikbaar. Alleen langs de (veen)rivieren 
kon verder landinwaarts gevaren worden. Veel zin had dat niet want de veenkoepels en de 
zandgebieden waren toen nauwelijks bewoonbaar. Het zandgebied was overigens niet geheel 
onbewoond. In de zesde eeuw zijn de migratiestromen tot een eind gekomen. De bevolking in 
Fryslân spreekt dan een westgermaanse streektaal.  

 

Meestal noemt men dat met betrekking tot deze periode het Noordzeegermaans omdat aan de 
west- en oostkust van de Noordzee een sterk verwante taal werd gesproken. Doordat  het 
Noordzeegermaans in Engeland andere invloeden onderging dan in Nederland, waar het 
continentale (tot het vaste land behoren) Germaans ook een rol speelde, groeiden de talen op 
den duur uit elkaar. De nieuwe nederzettingen kregen een naam die uit westgermaanse 
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taalelementen werd samengesteld en ook aansloot bij de westgermaanse naamgevingstraditie. 
De ‘nieuwe’ bevolkingbehield echter de oude uit de Romeinse tijd bekende naam: Friezen. 
Doordat ook de zee in deze periode over het algemeen kalmer was dan in de eeuwen ervoor, 
bloeide het boerenbestaan weer op. Oude nederzettingen raakten herbewoond, nieuwe 
nederzettingen werden gesticht, zowel op oude als op nieuw opgeworpen terpen. Oude 
plaatsen bleven dikwijls lang bewoond of na verlating om welke reden dan ook, weer snel 
herbewoond. Dat kwam omdat die oude nederzettingen op de meest gunstige plaatsen waren 
ontstaan. Tegelijkertijd werden handel en scheepvaart belangrijk. Doordat de bevolking 
toenam ontstonden vanuit de oudste plaatsen dochternederzettingen. Dergelijke jongere (of 
opnieuw bewoonde) terpen liggen in het algemeen op een minder gunstige plek, gerekend naar 
de maatstaven ten tijde van het ontstaan.bevolkinsdruk was de belangrijkste oorzaak van de 
toename van het aantal nederzettingeen in de vroege middeleeuwen. Westergo had een 
gunstiger ligging en meer expansiemogelijkheden dan Oostergo, dat duidelijk minder 
achterland had, doordat de kleistrook er veel smaller was.  De elitenetwerken van Westergo 
sloten goed aan bij dergelijke structuren in Holland, zoals rond Velsen of aan de monding van 
de Rijn.  Veronderstelt mag worden dat een politieke structuur zoals in Holland zeker ook in 
Fryslân in het terpengebied aanwezig was. De inlijving in het Frankische Rijk,gekoppeld aan 
de overgang tot het christendom, maakte dat iedere vooraanstaande in gelijke mate tot de 
‘koning was gerechtid’. Dat idee zou dan hebben geleid tot de bekende opvatting over de 
rijksonmiddelijkheid van de Friezen, de zogenaamde Friese vrijheid, waardoor de Friezen tot 
aan het einde van de vijftiende eeuw geen andere heer wensten aan te nemen dan de keizer 
van het heilige roomse rijk. Er worden op grond van paleogoegrafische en geomorfologische 
kaarten vier typen terplandschappen, waarvan er drie in Fryslân voorkomen. Het eerste type 
wordt gekenmerkt door een min of meer onregelmatige verspreiding van kleine en grote terpen 
met soms een radiale verkaveling vanuit de terp. Aalsum, Brantgum, Foudgum, 
Easterbeintum en Hegebeintum zijn daarvan duidelijke voorbeelden.    

Brantgum is ontstaan op het einde van een kwelderwal, welke vanaf Holwerd via Waaxens 
naar het huidige Brantgum liep. De eerste nederzettingen in het noordfriese kleigebied 
betroffen nog geen terpen, het waren nederzettingen op het vlakke land. Hiervoor werden de 
hoogste gedeelten, de kwelderwallen gekozen. De hoger gelegen gronden hebben in veel 
gevallen het uitgangspunt voor de bewoning gevormd en derhalve de ligging van een aantal 
terpdorpen mede bepaald. Toen de zee rond 500 voor Christus weer in activiteit toenam en de 
kwelderwal onvoldoende beveiliging bood tegen het water begon men plaatselijk verhogingen 
op te werpen. De terpen zijn in fases ontstaan, afhankelijk van de activiteiten van de zee, in 
de periode van 500 voor Christus tot ca. 700 na Christus. Rond 1100 is men er toe overgegaan 
om het land ook door middel van bedijkingen te gaan beschermen tegen de activiteiten van de 
zee. Aanvankelijk waren de dijken nog weinig betrouwbaar, de bevolking bleef in hoofdzaak 
op de verhoogde plaatsen wonen. In eerste instantie waren landbouw en visserij (gemengd 
bedrijf) de belangrijkste bronnen van bestaan op deze kustwal. Naderhand kreeg het 
agrarische aspect de overhand, vooral ook door de bedijkingen hetgeen een vergroting van de 
bruikbaarheid tot gevolg had. De Schotanuskaart van de grietenij en de kadastrale minuut 
geven een identieke situatie van de dorpsplattegrond weer: de ringweg met een niet geheel 
regelmatig verloop op de voet van de terp, waaraan vrijwel de gehele bebouwing gelegen is.  
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Terp Brantgum 

Een geringe concentratie van niet-agrarische bebouwing bevind zich op de noordoostelijke 
helling van de terp, waar de opvaart het dorpsgebied bereikt. Centraal in de plattegrond op de 
ruim 6 meter hoge kruin van de terp, ligt de dorpskerk van waaruit de indeling in percelen 
naar buiten toe uitwaaiert en zich plaatselijk buiten de ringweg voortzet. De hier beschreven 
situatie, die in het begin van de 19e eeuw werd aangetroffen, benadert het "ideaaltype" van 
het terpdorp in sterke mate. De opbouw van de plattegrond onderging sterke wijzigingen toen 
in de jaren zestig van de 19e eeuw de wegverbinding tussen Holwerd en Dokkum werd 
verbeterd. De oude bochtige en onverharde weg liep buiten het dorp om: het nieuwe rechte en 
verharde tracé wordt over het midden van de dorpskern gelegd en scheidt de historische 
dorpsstructuur in twee helften. De verbreding van de weg in de jaren zestig van de 20e eeuw 
betekende een verdere aantasting van de structuur. 

 

Ten zuidwesten van de verkeersweg heeft het dorp vrij sterk het agrarisch aanzien behouden. 
Wel is hier plaatselijk rond de eeuwwisseling de dorpsterp afgegraven. Aan de andere zijde 
van de verkeersweg is het agrarische element meer naar de achtergrond verdrongen; een 
vergelijking tussen het kadastrale minuutplan en de kaart van Ids Wiersma die de toestand 
van 1853 weergeeft (afb. 3) laat zien dat in de ongeveer twintig tussenliggende jaren een 
verdichting van de dorpsbebouwing is opgetreden. In de 20e eeuw verandert het beeld verder 
door het verschijnen van de naoorlogse woningbouw aan de ringweg en in het 
uitbreidingsgebied aan de Stimhússtrjitte. Het straatje dat van de kerk in noord-oostelijke 
richting naar de ringweg loopt geeft met de naam Roasterwei aan dat in de straat bij de toegang 
tot het kerkhof vroeger een rooster heeft gelegen om het vee van het kerkhof te weren. De 
kerk, met onderdelen die teruggaan tot de twaalfde eeuw, wordt aangemerkt als monument 
en de terp als een archeologisch monument (monumentnummer 45315). Brantgum is van 
oudsher vooral een agrarisch georiënteerd dorp. De agrarische bedrijvigheid is gebleven, 
echter met dien verstande dat de landbouw in de huidige tijd aan minder mensen een bestaan 
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geeft dan in het verleden. De omvang van het dorp, 242 inwoners (01-01-2001), is zodanig dat 
er nagenoeg geen draagvlak is voor voorzieningen. In het dorp zijn enkele kleine winkels en 
een garagebedrijf met een verkooppunt voor benzine enz.. Voor andere zaken is men 
aangewezen op rijdende winkels of op Dokkum, het regionaal centrum van voorzieningen, 
onderwijs en dienstverlening. De in 1988 gebouwde basisschool van het dorp is gesitueerd in 
het uitbreidingsplan aan de Stimhússtrjitte. Naast de reeds genoemde voorzieningen heeft 
Brantgum nog de beschikking over een dorpshuis met gymnastieklokaal en een kaatsveld 
gelegen aan de Ringweg. 

De Schotanuskaart van de grietenij en de kadastrale minuut geven een identieke situatie van 
de dorpsplattegrond weer: de ringweg met een niet geheel regelmatig rond verloop op de voet 
van de terp, waaraan vrijwel de gehele bebouwing gelegen is. Een geringe concentratie van 
niet-agrarische bebouwing bevindt zich op de noordoostelijke helling van de terp, waar de 
opvaart het dorpsgebied bereikt. 
 
 

 
Terp Hegebeintum 
 
Centraal in de plattegrond op de ruim zes meter hoge kruin van de terp, ligt de dorpskerk van 
waaruit de indeling in percelen naar buiten toe uitwaaiert en zich plaatselijk buiten de ringweg 
voortzet. De hier beschreven situatie, die in het begin van de vorige eeuw nog werd 
aangetroffen, benadert het ‘ideaaltype’ van het terpdorp in sterke mate (zie Ferwerderadeel, 
30). De opbouw van de plattegrond onderging sterke wijziging toen in de jaren zestig van de 
vorige eeuw de wegverbinding tussen Holwerd en Dokkum werd verbeterd. De oude bochtige 
en onverharde weg liep buiten het dorp om; het nieuwe, rechte en verharde tracé wordt over 
het midden van de dorpsterp gelegd en vormt de scheiding van de historische dorpsstructuur 
in twee helften. De verbreding van de weg in de jaren zestig van deze eeuw betekende een 
verdere aantasting van de structuur. Ten zuidwesten van de verkeersweg heeft het dorp vrij 
sterk het agrarische aanzien behouden. Wel is hier plaatselijk de dorpsterp afgegraven rond 
de eeuwwisseling. Aan de andere zijde van de verkeersweg is het agrarische element meer 
naar de achtergrond verdrongen; een vergelijking tussen het kadastrale minuutplan en de 
kaart van Ids Wiersma die de toestand van 1853 weergeeft (afb. 22) laat zien dat in de ongeveer 
twintig tussenliggende jaren een verdichting van de dorpsbebouwing is opgetreden. In deze 
eeuw verandert het beeld verder door het verschijnen van naoorlogse woningbouw aan de 
ringweg. Het straatje dat van de kerk in noordoostelijke richting naar de ringweg loopt geeft 
met de naam Roosterweg aan dat in de straat bij de toegang tot het kerkhof vroeger een rooster 
heeft gelegen om het vee van het kerkhof te weren. In het volksgeloof heette het, dat de duivel, 
lopend op hoeven, door het rooster van het kerkhof kon worden geweerd. 
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De kerk van Brantgum naar tekening door J. Stellingwerf, omstreeks 1722 

Het tweede type terp wordt gevormd door rijen van kleine terpen. Aan het einde van zo’n rij of 
snoer ligt een grotere terp waarop het kerndorp is ontstaan, bijvoorbeeld Midlum, Tzum en 
Wijnaldum. Deze structuur bepaalde de vorm van de verkaveling (blokvormig en vanuit de as 
van de rij). 

Midlum ligt ten noorden van de stad Harlingen aan de oude rijksweg naar Franeker. Dit dorpje 
valt onder de gemeente Harlingen en kan onderverdeeld worden in twee delen waarvan een 
oud en een nieuw deel. Het Noordelijk van de hoofdweg gelegen deel van Midlum kan, kijkend 
naar zijn historie en de ontwikkeling van het deel, gezien worden als het nieuwere deel van 
het dorp. Midden in het dorp staat op een restantje van de terp de kerk van Midlum. De bouw 
van deze kerk kent zijn oorsprong in 1200. De kerk is in de loop der tijd veel veranderd en 
onderworpen aan restauratieprocessen. In 1988 is de kerk, van binnen en buiten, door A. 
Zijlstra, R. de Vries en A. Bosscha volledig gerenoveerd. De kerktoren is in 1999 gerestaureerd. 
Tegen de torenmuur staat nog een oude, goed bewaarde grafsteen met een houtzaagmolen 
erop. In 1963 werd een kop-hals-rompboerderij uit Midlum gesloopt en in het Nederlands 
Openluchtmuseum herbouwd. 

 

Kerk, Midlum 
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Tzum (Fries: Tsjom) is een terpdorp, ligt ongeveer vier km ten zuidoosten van Franeker en 
maakt deel uit van de gemeente Franekeradeel, provincie Friesland (Nederland). Het telt 1188 
inwoners (2009). Op de vrij hoge en omvangrijke terp staat de Johanneskerk met daarnaast 
de in de wijde omtrek opvallende toren. De toren van Tzum is de hoogste van alle dorpskerken 
in Friesland. De spits reikt tot 72 meter hoog. Het is vooral de 41 meter lange spits die de 
oorzaak is van deze uitzonderlijke afmeting. Volgens een bekende sage hebben de bewoners 
van Oldeboorn gewedijverd met Tzum om de kerk met de hoogste toren. De Oldeboorners 
wilden de hoogste toren van Fryslân hebben, wat betekende dat hun toren hoger moest 
worden dan die van Tzum. 

 

Daarom reisden twee mannen naar Tzum om te bepalen hoe hoog die toren precies was. Ze 
beklommen de toren en maten de hoogte met een touw. Daarna bleven ze in de plaatselijke 
herberg overnachten. Terwijl ze sliepen sneed de waardin een flink stuk van het touw af. Het 
uiteindelijke gevolg was dat de toren van Oldeboorn toch lager werd dan de toren van Tzum. 
De inwoners van Oldeboorn worden sindsdien torenmeters genoemd en die van Tzum 
lijntjesnijders. 

 

Tzum 

Het laatste type terp is dat van terpen langs de oeverwallen veen veenrivieren die op het 
kleigebied afstromen, bijvoorbeeld Akkrum, Oppenhuizen en Aldeboarn. Het zijn vaak kleine 
en soms tegelijk langwerpige terpen. In de karolingische tijd vond een sterke toename van 
nederzettingen van dit laatste type plaats. 
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Akkrum 

Akkrum is een van de dorpen in de gemeente Heerenveen in de Nederlandse provincie Fryslân. 
Het ligt naast het dorpje Nes, waardoor er ook gesproken wordt van Akkrum-Nes.  

In de Bronstijd bouwde een Germaans volk terpen in het Noord-Nederlandse veen- en 
moerasland. De Romeinen noemden hen Frisii. In de Middeleeuwen werd veel veen en moeras 
weggeslagen, zodat uiteindelijk de Middelzee het Friese land verdeelde in Oostergo en 
Westergo. Maar de Friezen begonnen polders aan te leggen en herwonnen uiteindelijk veel 
land terug. 

 

Het dorp Akkrum telt 3311 inwoners (maart 2008). Het dorp is gelegen aan het riviertje de 
Boorne met het Leppa Akwadukt. Tot Akkrum behoort ook de buurtschap Oude Schouw. 
Sinds de opheffing van Boarnsterhim in 2014 maakt Akkrum deel uit van de gemeente 
Heerenveen. Akkrum was tot de gemeentelijke herindeling in 1984 de hoofdplaats van de 
voormalige gemeente Utingeradeel. Hierin lagen ook de dorpen Akmarijp, Oldeboorn, Nes, 
Terhorne en Terkaple. Van 1984 tot 31 december 2013 was het onderdeel van de nu 
opgeheven gemeente Boornsterhem. 

Er zijn nog twee andere landschappelijke typen te onderscheiden. Het gaat om een 
zogenoemde wier, een jongere terp in het grensgebied tussen klei en veen en niet per definitie 
langs een water. Een tweede subtype uit dezelfde jongste periode is de motte, een heuveltje 
dat ook wier (werua) wordt genoemd en op strategische plaatsen wordt aangetroffen. De 
functie ervan was voornamelijk politiek en militair. 
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Kerk, Aldeboarn 

De randen van het veengebied werden hier en daar langs de zuidelijke kust al in de loop van 
de tweede en het begin van de derde eeuw gedurende een korte periode voor het eerst gebruikt 
voor het weiden van vee en het steken van turf. Vanaf de tiende eeuw gebeurde dat op veel 
grotere schaal. De ontstane gaten werden door de zee weer opgevuld met klei. Soms bleven er 
laaggelegen streken over. Vanaf de tiende eeuw nam de invloed van de zee weer toe en 
schuurden de estuaria  
(door getijstromen wijde riviermond) van de Boarn en de Lauwers op enig moment uit tot 
Middelzee en de Lauwerszee. 

 

Middelzee  

De Middelzee (Fries: Middelsee) of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm. Ze begon ten 
oosten van Bolsward, boog ten noorden van het huidige Sneek naar het noorden. Haar 
'monding' lag in wat nu Het Bildt is, ten zuiden van het Borndiep tussen Ameland en 
Terschelling. De benaming 'Borndiep' verwijst nog naar de oorsprong van de Middelzee. 
Andere benamingen voor de Middelzee zijn 'Bordine' en 'Boorne'. De zeearm verwijdde de loop 
van het riviertje de Boorne tot een zeearm. Dit riviertje mondde toen bij Rauwerd (Raerd) in 
de Middelzee. De Middelzee vormde een verbinding met de Marne die van Bolsward naar het 
westen liep en een zijtak was van het zeegat het Vlie, tussen Terschelling en Vlieland. 

Het oude zeekleigebied in Fryslân werd vroeger door een grote zeearm in tweeën gedeeld. Deze 
Middelzee ontstond in de derde eeuw na Christus. In het jaar 500 maakte de Marne contact 
met de Middelzee. Westergo werd zo een eiland. Na het ontstaan van de Zuiderzee verlandden 
de Marne en Middelzee weer en werden ze ingepolderd. Leeuwarden, een nederzetting aan de 
Middelzee, werd een stad in het binnenland. Zo’n 1000 jaar v.Chr. lag er een dik veenpakket 
op de plaats van de Middelzee. De Boorne, een rivier die bij Akkrum nog steeds bestaat, 
mondde hier in zee uit. Een duinrand beschermde het land, maar via geulen drong de zee het 
land binnen. De zee zette klei af op het veen, en er ontstonden brede kwelderwallen. De 
bewoners groeven er sloten. Daardoor werd het veen ontwaterd en zakte het in. In de derde 
eeuw n.Chr. rukte de zee opnieuw op. In de eeuwen daarna vormde zich de Middelzee door 
een verbreding van de Boorne. 
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Aldeboarn 

De Middelzee vormde de scheiding tussen Westergo en Oostergo. In mindere mate gebeurde 
dat ook bij de Marne. Toen vanaf de elfde eeuw de monding van het Fly uitschuurde en de 
verbinding met het Almere in fasen werd verbreed, ontstond op den duur de Zuiderzee. Als 
gevolg daarvan slibden de Marneslenk en de Middelzee geleidelijk dicht. Pas na 1500 
ontstonden nederzettingen op de voormalige zeebodems van de Boarn en de Marne. Van 
terpnederzettingen  is dan geen sprake meer, albleven in de lagere delen verhoogde 
huisplaatsen tot in de twintigste eeuw soms noodzakelijk. Het ging de bouwers dan met name 
om bescherming tegen hoog binnenwater gedurende deherfst en de winter, al boden dergelijke 
nederzettingen ook bescherming bij ernstige overstromingen van de zee, die tot in de eerste 
helft van de negentiende eeuw plaatsvonden. Naarmate de dijken vanaf de veertiende eeuw 
een betere bescherming tegen overstromingen van de zee boden, gebruikte men de terp zelfs 
liever als akkerland dan als huisplaats. De boerderijen ‘gleden’ van de terpen af. In deze 
periode zal wellicht een tweede betekenis van terp, die van bouwland, zijn ontstaan, dan wel 
een sterker accent hebben gekregen. In de buitendijkse gebieden bleven vrij platte terpen als 
tijdelijke vluchtheuvels nog lang in gebruik. Uit de periode van de raids van de Vikingen 
tussen de negende en de vroege elfde eeuw zijn geen of nauwelijks sporen van oudnoorse 
invloed op toponiemen waar te nemen. Ook andere sporen van mogelijke Scandinavische 
invloeden kunnen in Fryslân niet of nauwelijks worden aangetoond. 

De eerste bewoners vestigden zich bij voorkeur op de wat hogere ruggen en oeverwallen langs 
de geulen en slenken. Om nog iets hoger en dus droger te kunnen wonen legde men dikwijls 
van zoden eerst een soort latform aan om daarop een huis te bouwen. Van belang was ook 
een drinkkuil, waarvan de rand iets was opgehoogd om te voorkomen dat het water erin zou 
verzilten. Als na verloop van tijd de plaggenwanden en de houten gebinten van het gebouw 
het begaven, bouwde men op de restanten, met nieuwe kwelderzoden afgevlakt, een nieuwe 
boerderij. Het begin van wat later een terp genoemd zou worden was ontstaan. Gezien vanuit 
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een modelmatig perspectief van occupatiegeschiedenis (in bezit neming) toont het bouwen van 
terpen aan dat het zogenoemde stadium van de exploitatie van het landschap was overgegaan 
in het stadium van de verandering van het leefgebied van de mens. Ook het aanleggen van 
beperkte drainagesystemen met duikers en het aanleggen van dijkjes om aanslibbing te 
bevorderen kunnen nog tot heden tot hetveranderingsstadium worden gerekend. Mogelijk zijn 
die vormen van watreloopkundig management van de Romeinen overgenomen. De bouw van 
grote dijken, om met wat geluk gedurende de zomer het zoute water te kunnen kren, dateert 
men rond of kort na het jaar 1000. Het is kenmerkend voor de overgang naar een stadium dat 
verandering wordt genoemd en waarbij de mens het landschap ingrijpend verandert. Lagen 
de oudste terpen op oeverwallen, pas veel later ontstonden huisplaatsen in de lager gelegen 
terreinen daartussen. 

 

huisterp 

 

Wanneer de afstand van in gebruik genomen landerijen ten opzichte van de boerderij 
gemiddeld genomen meer dan twee kilometer was, werd een doelmatige bedrijfsvoering   zeer 
lastig. Er werd dan een nieuwe nederzetting gesticht. De aanwezigheid van getijdengeulen kon 
er trouwens de oorzaak van zijn dat de genoemde afstand tussen nederzettingen soms veel 
kleiner, maar soms ook veel groter was. De Friese zeventiende eeuwse historici waren zich 
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ervan bewust dat de mensen hier op kunstmatige heuvels woonden voordat de dijken 
voldoende bescherming boden tegen de overstromingen door de zee. Winsemius vermeldt dat 
Aldgillis, volgens hem vijfde koning van de Friezen, als grondlegger van het bouwen van terpen 
moet worden beschouwd tussen 631 en 652. 

Aldgisl (Fries: Aldgillis) ( — circa 680) was volgens het werk van Stephanus Eddius een Friese 
koning uit de tweede helft van de 7e eeuw. Deze metgezel en hagiograaf van bisschop Wilfrid 
van York (634-709) is de enige oorspronkelijke bron die Aldgisl noemt. In de vroeg 
middeleeuwse Historia ecclesiastica uit 731 van Beda, een Engelse monnik uit Northumbria, 
wordt Aldgisl genoemd als koning van de Friezen. Het enkele feit dat Beda hem koning noemt 
is voor historici van wezenlijk belang, omdat de Friezen door Frankische bronnen uit die tijd 
altijd als een onderhorig volk worden aangeduid: zo worden de Friese leiders in hun 
geschriften hertogen genoemd en geen koningen. Omdat de Merovingische bronnen niet altijd 
even betrouwbaar zijn, wordt door historici meer waarde gehecht aan Beda zijn beschrijving 
en betiteling van Aldgisl, dan aan die uit de Frankische bronnen. Van wat wij over Algisl weten 
krijgt men de indruk dat hij meer was dan alleen een krijgsheer. Hij wordt gezien als vrij 
machtig persoon, die zich weinig aantrok van de grootste natie van toen, de Franken. Wat 
opvalt, is dat hij een zelfstandige politiek voerde, los van het Frankische rijk. Zoiets ging niet 
vanzelf en daarvoor was een lange periode van machtsopbouw nodig. Daarom wordt wel 
aangenomen dat hij lang aan het bewind is geweest, mogelijk al vanaf ± 650. Het Friese Rijk 
waar Aldgisl over heerste had zijn machtsbasis in het centrale rivierengebied in de 
tegenwoordige provincies Holland en Utrecht. [3] Van daaruit heerste hij vermoedelijk ook over 
het huidige Fryslân. Hij resideerde toen mogelijk in Dorestad of Utrecht en volgens sommige 
historici (Boeles en Halbertsma) strekte zijn heerschappij zich uit van het Zwin bij (Brugge) 
tot aan de Wezer. Hard bewijs daarvoor ontbreekt echter. Onder de voorgangers van Aldgisl 
was er voortdurend oorlog geweest met de Franken. Inzet van deze vijandelijkheden was steeds 
het beheersen van de oude Romeinse grensversterkingen en omstreeks 650 had een Friese 
koning (mogelijk Aldgisl zelf) de Frankische expansie in de Rijndelta een halt toegeroepen. Ten 
tijde van Aldgisl was het omstreden gebied stevig in Friese handen en had hij weinig te 
duchten van Franken. Aldgisl bood in de winter van 678-679 onderdak aan Wilfrid van York 
in zijn kasteel te Utrecht toen deze op doorreis was naar Rome. Hij weigerde aan het verzoek 
van Ebroin, de Frankische hofmeier van Theuderik III, te voldoen om Wilfrid aan Ebroin uit 
te leveren. Aldgisl werd opgevolgd door Radboud (Fries: Redbad). 

De Historia ecclesiastica gentis Anglorum, in het Nederlands: Kerkelijke geschiedenis van het 
Engelse volk (Kerkgeschiedenis van de Engelsen) is een Latijns werk van de Eerbiedwaardige 
Beda over de geschiedenis van Angelsaksisch Engeland en in het bijzonder de kerstening van 
Engeland, met name het conflict binnen de Katholieke Kerk tussen de Romeinse dogmatici en 
het Keltische christendom. Het boek wordt als één van de belangrijkste historische bronnen 
van de Angelsaksische geschiedenis beschouwd. Men gaat ervan uit dat het in 731 is voltooid, 
toen Beda ongeveer 59 jaar was. 

De grootte en de hoogte van de terpen ten opzichte van de (stijgende) zeespiegel zijn moeilijk 
exact te bepalen. Alle terpen en terrestanten zijn in de loop der tijd in toenemende mate 
ingeklonken door voortdurende verlagingen van de oppervlakte- en de grondwaterspiegel als 
gevolg van landbouwactiviteiten. Tijdens de periode van terpafgravingen tussen 1750 en 1950 
verdwenen ook veel terpen.de teraarde werd afgevoerd om ter verbetering van boerenland 
uitgestrooid te worden over slechtere landbouwgronden in het zuidoosten en zuidwesten van 
Fryslân. Tegenwoordig is het terprestant van Hegebeintum met 8.80 meter boven NAP de 
hoogste. Gemiddeld was de hoogste van de terpen twee en acht meter boven NAP. Het was 
normaal dat de kruin van een terp die binnen het gewone bereik van de zee lag, ongeveer 0.60 
tot 1 meter boven de gemiddelde vloedhoogte uitstak. De valling ofwel het talud was over het 
algemeen flauw.Huitema spreekt van een hellingpercentage van 1.5 a 2 %, wat gezien niet-
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afgegraven terpen van vandaag de dag en profielen van terpen die archeologisch zijn 
onderzocht aan de lage kant is. Omdat terpen echter niet alleen als huisplaats in gebruik 
waren, maar ook als akkerlandjes dienden, zal de valling echter in de regel ook niet boven de 
5 % zijn gekomen. Halbertsma wijst er op dat de oostelijke flanken vaak veel flauwer zijn dan 
de westelijke. Hij wijt dat aan invloeden van de zee  en wijst op een terp in de 
Wieringermeerpolder die na de overstroming van het gebied in 1944 een heel andere vorm had 
dan ervoor. De kroniek van Ocko van Scharl vermeldt dat na de stormvloed van 7 november 
793 hoge terpen werden opgeworpen. 

Ocko Scharlensis (zijn voornaam wordt ook wel als Okke, Ockem of Ocka vermeld, zijn 
achternaam wordt ook vermeld als Van Scharl, Van Skarl, Scarlensis of Scharlensem. Ocko 
Scharlensis wordt soms ook vermeldt als Ocko van Warns) leefde volgens Andreas Cornelius 
in de 10e eeuw en was een middeleeuws geromantiseerd geschiedschrijver. 

 

Als voorbeeld worden die van Koudum en Dronrijp genoemd. Van de terp ten zuiden van 
Uitgang wordt gemeldt dat ‘die met grote arbeid’ in 796 klaar was. Hilarides gaf hetzelfde jaar 
en noemde verder de terpen van Almenum, Hitzum, Midlum, Winsum, Tzum en Dronrijp. Pas 
na het begin van het wetenschappelijk archeologisch onderzoek waarbij terpen systematisch 
werden opgegraven ontstond het inzicht dat deze kunstmatige verhogingen in het landschap 
uit verscheidene perioden dateerden. Voordien, toen de terpen werden afgegraven om mager 
land elders met de verkregen vruchtbare grond te verbeteren, bestond er geen belangstelling 
voor histotische specten. Alleen waardevolle zaken zoals munten, sieraden en dergelijke 
werden bewaard en aan de hoogste bieder verkocht. Rond het midden van de negentiende 
eeuw werden door het Fries museum de eerste in terpen gevonden voorwerpen verkregen en 
in de verzameling opgenomen. Vanaf 1899 werden relevante gegevens over deze artefacten, 
waaronder de vindplaats, in de zogenoemde Terpenboeken genoteerd. Naarmate de tijd 
vorderde, hechtte men meer belang aan een exacte vondstlocatie. Kadastrale nummers van 
het betreffende terperceel werden later dan ook zoveel mogelijk vermeld. De eerste terpenkaart 
kwam in 1906 tot stand. Terpen hebben op deze kaart geen naam maar een nummer. Het 
totaal aantal terpen op deze kaart bedraagt 574. Het is lastig om het aantal terpen te bepalen. 
In de eerste plaats is het zeker dat sommige terpen niet meer bestaan doordat ze overspoeld 
zijn geraakt en onzichtbaar onder een nieuwe afzettingslaag zijn verdwenen. Andere terpen 
zijn door afgraving en inklinking van grond niet meer herkenbaar. In de tweede plaats is er de 
vraag wat in dit kader precies onder een terp moet worden verstaan. En of een 
vlaknederzetting op een hogere plek op de kwelder wel als terp kan worden beschouwd.  
Verder is er de kwestie hoe men in dit kader stinswieren, vliedbergen en jongere huisterpen 
moet bezien. Ten slotte is informatie over dit onderwerp moeilijk toegankelijk. Het aantal 
terpen dat in diverse kaartbronnen wordt genoemd varieert sterk en een definitief aantal zal 
nooit kunnen worden gegeven. Op basis van verschillende bronnen kwam Gerrets tot een 
aantal van 758 in Westergo. Van Wijk telde er op dezelfde wijze in Oostergo 546. Voor heel 
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Fryslân komt men dan, afgezien van het beperkte aantal terpen in het vroegere Zevenwouden, 
tot ruim 1300 terpen. Het aantal terpen dat tot dusver in het terpenbestand van de Fryske 
Akademy is opgenomen bedraagt circa 1800.  Het betreft hier een nog niet gecirrigeerd en 
voorlopig digitaal bestand waarin aanmerkelijk meer bronnen zijn verwerkt dan in de hiervoor 
genoemde deelstudies. 

Sinds de ontdekking dat de Friezen in de economische belangrijkste gebieden op kuntmatige 
heuvels woonden, ontstond naast interesse voor de plaatsen waar die terpen lagen en de 
nederzettingsgeschiedenis ervan ook belangstelling voor de namen van die woonplaatsen. De 
mensen die vanaf de vijfdeeeuw de kuststrook bevolkten, creeerden natuurlijk namen met 
elementen van hun eigen taal. De motivatie om een bepaalde naam te kiezen kon heel 
verschillend zijn. Een van de meest voorkomende motivaties bij het kiezen van namen is de 
oorspronkelijke betekenis van de elementen die daarbij worden gebruikt. Mensen creeren dan 
een naam waarbij als slotelement van een samenstelling een gewoon woord wordt gebruikt of 
een afleiding ervan wordt toegepast. Ten tijde  van het ontstaan van de naam had dat 
kernelementeen betekenis die eigen was aan wat ermee  werd bedoeld.  Die betekenis kan 
later veranderd of verdwenen zijn.  De mensen die op terpen gingen wonen en de terpen al 
dan niet zelf hadden opgeworpen, hebben deontstane nederzetting een naam gegeven die was 
samengesteld met, of bestond uit een element met een betekenis in relatie tot die kinstmatige 
vlakke heuvel aan de kust. Het zou ook een element kunnen zijn waaruit het karakter van de 
nederzetting in sociaal-maatschappelijke zin blijkt. Gwijzigde maatschappelijke structuren 
leidden in de loop van de tijd tot andere naamgevingstradities. Doordat veel van de 
bedoeldenamen in de proto- of vroeghistorische tijd zijn ontstaan valt de achtergrond lang 
niet altijd meer te achterhalen. Sipma stelt dat er drie hoofdtypen van elementen zijn waarmee 
terpnamen werden gevormd. Op grond van het laatste bestanddeel van dergelijke namen 
onderscheiddt hij de typen op -werd, -hem and, –ingi. Dat onderscheid wordt door elke 
onderzoeker sindsdien gevolg, zij het dat soms het type ‘wier’ aan dat lijstje wordt toegevoegd. 
Wanneer zoveel mogelijk namen van kleine en grotere nederzettingen die op terpen zijn 
ontstaan, met elkaar worden vergeleken dan leidt dat tot de conclusie dat er vijf hoofdtypen 
zijn. Van het eerste type namen, die eindigend op -hem, lijkt de belangrijkste motivatie 
‘woonplaats’ te zijn geweest. Als soortnaam is het element dat de grondslag vormde als ‘hiem’ 
in een gewijzigde betekenis ‘erf’, nog steeds productief, maar als bestanddeel van 
nederzettingsnamen was de periode van productiviteit beperkt. Het tweede type, een afleiding 
van –ing met de betekenis ‘behorende bij’, berust in veel gevallen op een persoonsnaam, 
mogelijk in een incidenteel geval een groepsnaam of in enkele keer op een eigenschap van de 
benoemde woonplek. Blok acht het voor de historische geografie van belang te constatren dat 
namen op –ingen, -hem, -inghem, alleen in de vroege middeleeuwen productief waren. Hij stelt 
verder dat de namen op –hem en –ingen in westelijk nederland voorkomen op de oudst 
bewoonbare gronden.  Dat zou ook voor de hogere bewoonde delen van Fryslân gelden. Daar 
waar bewoning van bedoelde typen niet voorkomen is die jonger dan de periode waarin het 
bedoelde type namen productief was. Haarnagel meent dat na een onderbreking in de 
bewoning van de kuststreek de nieuwe bevolkingzich vestigde op oude terpen en die terpen 
vervolgens een naam met –hem gaven. In 1966 stelde Kuhn dat in Fryslân slechts weinig 
plaatsnamen uit de prehistorie bewaard zijn gebleven. Eerder had carsten echter gemeend te 
kunnen vaststellen dat namen op –ingi en op –hem als de oudste - uit de derde eeuw – 
stammen. Daarbij beschouwde hij die op –hem uitdrukkelijk als Fries. Twee van de typen zijn 
samengesteld met een afleiding van Indo-Europees, wer ‘draaien, buigen’: werth en werua. De 
elementen verschillen in slotconclusie en in periode van productiviteit. Beiden zijn trouwens 
jonger dan de eerste twee genoemde typen. Op basis van het laatste en jongste type, -therp, 
zou een substraatwoord (substraat: de oorspronkelijke taal van een land, later door een 
ingevoerde taal vervangen) kunnen zijn. Als naamgevend element met de betekenis ‘hoeve’, 
vervolgens ‘dorp’ en ‘akkerbouwgrond’ is de productiviteit echter gering geweest. Als zodanig 
raakte het ook pas later in gebruik. Op dat moment waren andere nederzettingsnaamtypen al 
langer productief geweest en bovendien ontstonden er op dat moment nauwelijks meer nieuwe 
nederzettingen in het terpengebied. Als soortnaam bleef het woord in het Fries in gebruik en 
werd het met dezelfde betekenis, ‘kunstmatig opgeworpen woonheuvel in een gebied waar, als 
gevolg ban het ontbreken van dijken, vaak overstromingen zijn’, als leenwoord aan het einde 
van de zestiende eeuw in het Nederlands opgenomen. Alle typen behoren tot de zogenaamde 
‘habitative names’. Dt zijn namen waarbij de oorzakelijke achtergrond berust op door 
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menselijke activiteiten ontstane nederzettingen en niet op fysisch-geografische eigenschappen 
van het landschapwaarin de nederzettingen ontstonden. Een oppervlakkige beschouwing van 
alle namen van nederzettingen op terpen maakt al wel duidelijk dat op grond van de 
natuurlijke landschappelijke situatie gemotiveerde namen in Fyslân in de minderheid zijn. 

 

De lemma-opbouw (woord in de vorm waarin het traditioneel in een woordenboek wordt 
opgenomen) in de paragrafen van het lexion werd dankzij een speciaal door derk Drukker 
geschreven programma automatisch uit de gegevensbank gegenereerd. De beschrijving heeft 
een vaste structuur. Een voorbeeld met toelichting van een lemma: de naam van het dorp 
Aalsum ten noorden van Dokkum. 

Aalsum (N) Ealsum (F) woonplaats van een persoon met de naam Adela, Aalsum/ Atlesheim; 
Ailsum; Aeylsem; Aelsum; Alsum; Aeijlsum/ Adela + OF heem/ Ealsum. 
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De vet gedrukte naam is de ingang van het lemma. In de meeste gevallen van de gelokaliseerde 
avrianten is dat de huidige officiele variant. In de databank op de website van de fryske 
Akademy kan gezocht worden op de ingang van het lemma van het lexicon. 

Het oudfriese element hem, ontstaan uit Germaans ‘haims’, kent in alle westeuropese 
Germaanse streektalen verwanten. Oorspronkelijk had het in de Friese gebieden de betekenis 
van ‘nederzetting’. Later evolueerde die betekenis tot ‘erf’ in het nieuwfriese ‘hiem’, dat 
taalkundig ook op ‘hem’terug gaat. In Engeland ontwikkelde het Germaanse element zich via 
ham tot home met de betekenis ‘huis, thuis’, en in Duitsland tot ‘Heim’. Daarmee kan zowel 
een gebouw als een erf zijn bedoeld. Als element van een nederzettingsnaam groeide het in 
Fryslân taalkundig geleidelijk uit tot – um dat in die variant homoniem (een gelijkluidend 
woord met een afwijkende betekenis) werd met – um van een ander komaf. Wanneer het eerste 
element van een nederzettingsnaam als een specificering van het tweede bestandsdeel (in dit 
geval ‘hem’) kan worden beschouwd, zijn dergelijke namen te rekenen tot het heem-type. 
Verwarring met ‘hem’ kan in Fryslân, anders dan in Engeland met ‘hamm’, praktisch worden 
uitgesloten. Die soortnaam wordt in het nieuwfries als ‘him’ aangetroffen. Alleen in de 
nieuwfriese samenstelling ‘himrik’ zou het eerste element onduidelijkheden kunnen oproepen. 
Dat gaat immers terug op ‘hem’ of ‘ham’ en is niet samengesteld met oudfries ‘hem’. In 
oudfriese teksten komt het appellatief ‘hem’ op verschillende plekken voor. De betekenis ervan 
is volgens Miedema ‘woonplaats’ of ‘dorp’. Hij komt tot de conclusie dat de betekenis ‘erf’ e 
eerst in het midden van de vijftiende eeuw in oudfriese oorkonden wordt aangetroffen. 
Miedema veronderstelt dat die betekenisverschuiving veroorzaakt werd door het samenvallen 
van ‘wer’ en ‘werue’ in ‘wer’. Het gebruik van ‘hem’  voorkwam volgens Miedema dat de 
betekenis ‘erf’ – oorspronkelijk behorend bij ‘werue’-  ook tot het ontstane complex van 
homoniemen zou gaan behoren. Wellicht verliep dat proces, indien dat zo zou zijn verlopen, 
trouwens via de vaste combinatie ‘hûs en hiem’, huis en erf, dat voor het eerst voorkomt in de 
tekst waarmee rechten en vrijheden werden vastgelegd die Albrecht van beieren in 1398 aan 
de Friezen van Oostergo en Westergo verstrekte. In die Nederlandstalige oorkonde komt het 
naastingsrecht aan de orde dat gelijk zal gelden voor ‘heyme ende van stenen Husen’. Het is 
waarschijnlijk dat met ‘heyme’hier een meervoudsvorm van ‘hem’ met de betekenis van ‘erven’ 
wordt bedoeld. In het nieuwfries ontwikkelde het woord zich vanaf de zeventiende eeuw tot 
‘hiem’ met dezelfde betekenis. Als naamvormend element bij nederzettingsnamen komt het 
dan niet meer voor.  
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De kruistochten 
 

 

De paus Urbanus die toen leefde en het 'hoofd' van de Katholieke Kerk was, vond het maar 
niks dat de Islamitische Turken Jeruzalem wilden hebben. Daarom vroeg hij aan een priester 
uit Frankrijk of hij naar de Christenen wilden gaan. Hij moest naar die mensen toe gaan om 
aan hen te vragen of zij oorlog wilden voeren met de Islamitische Turken. En dat deed de 
priester. De allereerste kruistocht begon in 1096. Iedereen die het maar wilde mocht meedoen. 
Zo deed niet alleen het gewone volk mee maar er liepen ook priesters, vorsten en bisschoppen 
mee. Ook moeders en kinderen liepen mee in deze tocht. Er waren twee goede redenen om 
mee te lopen met deze kruistochten. Ten eerste deed je mee om Jeruzalem te bevrijden. De 
tweede rede was omdat als je meedeed alle schulden die je had vergeten werden. Dat 
betekende als je ooit iets strafbaars had gedaan of je had geldschuld, dan werd het vergeten. 
Je hoefde niet meer naar de gevangenis en je schulden ook niet meer terug te betalen. Aan 
deze tocht deden wel meer dan 80.000 mensen mee! Helaas en zeer verdrietig zijn al deze 
mensen die meededen overleden tijdens de tocht of vlak voor de eindbestemming. Ze werden 
gedood door de Turken. 

 

‘God wil het’. Met die woorden wierf paus Urbanus in 1095 op een tour door Zuid-Frankrijk 
christelijke soldaten om Jeruzalem van de overheersing door demoslims te bevrijden. De 
deelnemers moesten pelgrims zijn die zich door een gelofte aan de onderneming zouden 
binden. Hun werd daarvoor een complete vergiffenis van zonden in het vooruitzicht gesteld. 
Boven verwachting meldden tienduizenden mensen zich aan. Niet alleen geharnaste ridders 
maar ook tal van boeren en burgers gingen op pad. De bonte samenstelling verhinderde niet 
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dat het leger er na drie jaar van ontberingen en veldslagen opwonderbaarlijke wijze in slaagde 
in 1099 Jeruzalem ook daadwerkelijk te veroveren. In het kielzog daarvan werden meteen een 
aantal christelijke staten in Palestina, Syrië en Armenië gesticht. 

 

Saladin en Guy de Lusignan na de Slag bij Hattin door Said Tahsine 

Het succes van deze tocht riep enorme tegenkrachten op in de Turkse en Arabische wereld, 
die in 1187 het hoogtepunt bereikte in de herovering van Jeruzalem door sultan Saladin. Dat 
had weer tot gevolg dat Rome nieuwe expedities moest opzetten. Zo raakte het fenomeen 
kruistocht vastgelegd als een christelijke vorm van heilige oorlog. De oudere 
geschiedschrijving telt zeven kruistochten naar het heilige land, waarvan de laatste in 1270 
plaatsvond. Maar ook nadien werd er veel en vaak gestreden uit naam van de kerk. Men 
richtte zich daarbij ook op andere vijanden van de christenen, zoals de  Moren in Spanje en 
Portugal, de Turken op de Balkan, de heidenen in Pruisen, Lijfland en Litouwen, en de ketters 
in Zuid-Frankrijk. Het begrip kruistocht staat daarmee voor een aanhoudende door Rome 
gesanctioneerde heilige oorlog. 

Vele eeuwen lang hadden pelgrims het Heilige Land – Palestina – bezocht om de heilige 

plaatsen waar Christus geleefd had, te zien. Omstreeks 1050 werd het Heilige Land door een 

woeste mohammedaanse stam veroverd. Deze mohammedanen maakten het de pelgrims 

nagenoeg onmogelijk hun bedevaarttochten te houden. Dit was één van de redenen, waarom 

de christenen besloten het Heilige Land te veroveren. Natuurlijk speelde ook avonturisme en 

minder chique belangen een rol van betekenis. 

Vóór de eerste ‘ridderkruistocht’, had een Volkskruistocht plaatsgevonden. Het was een 

spontane tocht die uitliep op moord en plundering. Onder aanvoering van Peter de Kluizenaar 

werden steden als Spier, Worms en Mainz geplunderd en christenen in Hongarije en 

Byzantium werden belaagd. De Volkskuistocht had geen bijzonder resultaat. Peter de 

Kluizenaar vluchtte en vele deelnemers werden – als ze niet dood waren – als slaven verkocht. 

De deelnemers aan de eerste Ridderkruistocht stond onder leiding van Godfried IV van 

Bouillon. Drie partijen namen deel aan deze expeditie: De Franse ridders, de Noormannen in 
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de naam van Robert van Normandië (zoon van Willem de Veroveraar) en de Duitse ridders. 

Eén van de deelnemers, Raymond van Toulouse was een groot aanhanger van de paus 

Urbanus II. Na de bloedige verovering van Jeruzalem in 1099 werd hem als vroom en toegewijd 

man gevraagd Jeruzalem te regeren. Hij weigert en het is Godfried van Bouillon, die zich 

ontpopt had als leider van deze kruisvaart, die de koningskroon aanvaardt. Eén jaar later zal 

hij overlijden aan de pest – men had verzuimd de lijken uit de straten na de verovering van 

Jeruzalem goed op te ruimen. 

Paus Urbanus II die met zijn leus Deus Le Volt opgeroepen had tot deze kruistocht, stierf 

enkele weken na de inname van Jeruzalem. Hij heeft zelf nooit vernomen dat zijn oproep tot 

succes had geleid. Het bericht had eenvoudigweg Rome nog niet bereikt. 

De deelnemers hechtten een rood kruisteken op hun schouder. Vandaar dat men deze tochten 

ook wel de Kruistochten noemde. 

In totaal werden negen kruistochten gehouden. Na korte of langere tijd kregen de 

mohammedanen, aanhangers van de zo verfoeide godsdienst Islam, telkens weer het 

veroverde gebied in bezit. De laatste kruistocht eindigde met de val van Acco (1291). 

De gevolgen van de kruistochten waren van groot belang voor West-Europa. Men knoopte 

handelsbetrekkingen aan met Oosterse volken. Vooral Genua en Venetië kwamen daardoor 

tot grote bloei. Men maakte ook kennis met een beschaving die op een hoger peil stond. 

Men kwam ook in aanraking met bijvoorbeeld het scheepsroer met scharnieren en de 

Arabische cijfers. De kruisboog, die verder schoot en diepere wonden maakte dan de 

handboog, kwam meer in zwang. De heraldiek, afbeeldingen van wapens, werd meer 

gemeengoed. Ook kwam men in aanraking met nieuwe geneesmiddelen en betere vormen van 

hygiëne. 

Het contact van het Westen met de Oosterse wereld bestond reeds in vroeger tijden. Maar de 

Kruistochten betekenden een intensivering daarvan. Het heeft geleid tot een toenemende 

welvaart en nieuwe ideeën. Dit vormde mede de aanstoot tot de Renaissance, de periode 

waarin er een opleving was waarbij de Griekse en Romeinse tijd intensief werden bestudeerd. 

De kruistochten of ook wel kruisvaarten waren militaire ondernemingen van de westerse 
christenen tussen 1095 en 1271 in Palestina. Het was een vroeg voorbeeld van de Europese 
expansiebeweging die op gang kwam nadat er in de tiende eeuw een einde was gekomen aan 
de invasies van Europa door Vikingen, Moren en Aziatische steppevolkeren. De krijgsheren 
die zich daarop tegen elkaar en de bevolking richtten, werden nu bij elkaar gebracht door de 
overtuiging dat de door het christendom als zijn rechtmatig eigendom beschouwde heilige 
plaatsen in het Heilige Land bevrijd moesten worden van de islamitische heersers, die deze 
sinds 638 in bezit hadden. 

Relatief onbekend zijn de noordelijke kruistochten waarvan de Duitse orde of Teutonische 
Ridders de belangrijkste waren. Het actiegebied was hierbij vooral gericht op de landen rond 
de Oostzee. Een groot deel van hun wereldlijke macht verloren zij in de Slag bij Tannenberg 
(1410). 

Ook in andere religieus gemotiveerde conflicten uit de late Middeleeuwen zette de Rooms-
katholieke Kerk het middel van de kruistocht in, zoals tegen ketters (bijvoorbeeld tegen de 
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katharen) en heidenen. Latere militaire operaties op land en ter zee tegen de moslims, zoals 
de Slag bij Lepanto in 1571, kunnen worden gezien als een voortzetting van de kruistochten. 

In overdrachtelijke zin kan met kruistocht elke ideologisch gemotiveerde, heftige poging om 
verandering te bewerkstelligen, aangeduid worden, al dan niet met een positieve of negatieve 
connotatie. 

 

De kruistochten begonnen als een poging van de christenen om Jeruzalem, de heiligste plaats 
in het christendom, op de moslims te heroveren. De kruistochten waren dan ook een laat 
antwoord op de verovering van het Nabije Oosten. Ze hadden een aantal specifieke kenmerken. 
Zo begonnen ze meestal met een oproep door de paus. De oproep werd daarop verspreid door 
middel van een pauselijke bul en preken van geestelijken. Formeel waren alleen kruisridders 
gerechtigd om op kruistocht te gaan (dat veranderde in 1213). De kruistochten werden 
gefinancierd door een specifieke belasting, zoals de cruzada of de 'Saladintiende'. Een laatste 
kenmerk is dat kruisvaarders een aflaat ontvingen. 

Hoewel kruistochten later als een bijzondere categorie oorlogen werden beschouwd, zagen 
tijdgenoten dat anders. De kenmerken van de kruistocht liepen parallel aan de zogenaamde 
rechtvaardige oorlog (bellum justum). De rechtvaardige oorlog was een Romeins concept dat 
in de christelijke traditie geïntegreerd werd door Augustinus. Thomas van Aquino en 
Gratianus werkten zijn ideeën verder uit. Drie kenmerken stonden centraal: de oorlog moest 
worden uitgeroepen door een legitieme autoriteit, worden gevochten voor een rechtvaardig 
doel, en gevochten worden met een juiste intentie. De kruistocht voldeed aan al deze 
voorwaarden: de legitieme autoriteit was de paus, het doel was de bevrijding van Jeruzalem, 
en de intentie van de strijders was juist, omdat ze religieus gemotiveerd waren. 

Overigens werd de term kruistocht of kruisvaarder aanvankelijk niet gebruikt, hoewel wel 
gesproken werd van ridders van het kruis of ridders van Christus. De kruisvaarders zagen 
zichzelf vooral als pelgrims. 

De tijd vóór de kruistochten 

De oorspronkelijke verovering van Palestina door islamitische strijdmachten had aanvankelijk 
nauwelijks een storende werking op de pelgrimage of bedevaart naar de heilige plaatsen van 
de christenen, zoals Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth. In het jaar 1009 echter liet de 
Fatimidische kalief van Caïro, Al-Hakim, de Heilig Grafkerk vernietigen. Zijn opvolger stond 
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het Byzantijnse Keizerrijk toe om de kerk te herbouwen en pelgrimage werd weer toegestaan. 
In 1056 werden 300 Christenen verbannen uit Jeruzalem en werd het Europese christenen 
verboden om de Heilig Grafkerk binnen te gaan. 

 

Oorzaak van de kruistochten 

Oorzaken in het Midden-Oosten 

Het beslissende verlies van het Byzantijnse leger tegen de Seltsjoekse Turken in de Slag bij 
Manzikert in 1071 zorgde voor de eerste bedes om hulp en troepen uit het westen. Het was 
dus niet alleen het heroveren van Jeruzalem, maar ook het bijstaan van het Byzantijnse leger 
tegen de Turken, het voorkomen van gebiedsuitbreiding van de islamieten, en het vergroten 
van de invloed van het westen in het oosten, waar op gemikt werd. De bede om hulp die keizer 
Alexius I van Byzantium in 1091 naar paus Urbanus II en Robrecht I de Fries, de graaf van 
Vlaanderen, stuurde was overigens eerder bedoeld als een verzoek om meer huurlingen en 
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zeker niet om wat er door de paus en vele landhongerige edelen van gemaakt werd. De keizer 
zat dan ook flink met de kruisvaarders in zijn maag. 

De voornaamste reden voor de kruistochten was het feit dat de Seltsjoeken, nadat ze Palestina 
veroverd hadden, christelijke pelgrimages naar Jeruzalem en andere steden moeilijk of zelfs 
onmogelijk maakten. Die waren in de voorgaande tijd wel mogelijk geweest, alhoewel het 
gebied onder islamitisch bestuur stond. Voor het eerst sinds de val van het West-Romeinse 
Rijk en de volksverhuizingen kon christelijk Europa iets terugdoen, na bijvoorbeeld de 
veroveringen van Jeruzalem in 614 en 637, en de verwoesting van de Heilig Grafkerk door de 
Fatimidische kalief Al-Hakim. 

Oorzaken in Europa 

In de 10e eeuw was er een einde gekomen aan de invasies van Europa door Vikingen, Moren 
en Aziatische steppevolkeren. De hierop volgende stabiliteit zorgde vanaf de 11e eeuw voor 
een expansiebeweging. Venen en moerassen werden drooggelegd, bossen gerooid en grond 
werd ontgonnen. Door de groeiende bevolking ontstond een Drang nach Osten en met de 
verovering van Zuid-Italië door de Normandiërs vanaf 1029 begon een eeuwenlange 
kolonisatie, eerst rond de Middellandse Zee door onder andere de Repubbliche Marinare, later 
ook de rest van de wereld. 

Nu de dreiging van buitenaf was weggevallen, richtte de klasse van krijgers die aanvankelijk 
de Vikingen en andere binnenvallende volken bestreden hadden, zich tegen elkaar en de lokale 
bevolking. Als reactie hierop ontstond de godsvredebeweging. Was dit aanvankelijk een oproep 
aan lokale heren, later werd dit ook een oproep aan christelijke staten om onderling geweld te 
stoppen. Paus Urbanus II gebruikte dit argument om de onderlinge strijd te staken en zich te 
richten op de gemeenschappelijke vijand van het geloof. 

 

In de Vroege Middeleeuwen werd met relatieve openheid gesproken over de inhoud van de 
leer. Dit bracht met zich mee dat er verschillende interpretaties van die leer waren, wat de 
eenheid van de Kerk niet ten goede kwam. Augustinus zag ketterij — of heresie van het Griekse 
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hairesis voor keuze — als afwijking van christenen van het ware geloof. Men begon dogma's 
vast te stellen om het ware geloof te definiëren. Met de ontwikkeling van de dogmatiek werd 
niet alleen duidelijk wat het ware geloof inhield, het maakte ook duidelijk wat hier niet mee 
overeenkwam. Dit kon niet meer getolereerd worden en aanhangers hiervan werden vanaf de 
12e eeuw vervolgd, wat MOORE  de Persecuting Society heeft genoemd. 

Vanaf de 12e eeuw waren zowel de Kerk als de grote Europese koninkrijken in staat om hun 
ideologieën en doelen beter te definiëren. Dit resulteerde in een afwijzing van corruptie en 
verwereldlijking binnen de Kerk, maar ook in een afwijzing van groepen die afweken van die 
ideologieën. Dit was niet alleen de islam, maar ook bewegingen als de bulgarelli, de Waldenzen 
en de kathari. Andere bewegingen als de franciscanen en de humiliati werden wel erkend, 
waarbij niet altijd duidelijk is wat de overwegingen waren om de ene groepering wel op te 
nemen en de andere niet. 

In 1063 gaf paus Alexander II zijn zegen aan de kruistochten van de Reconquista. In 1085 
namen de Spanjaarden de Taifa van Toledo in, en in 1092 werden de moslims van Sicilië 
verdreven. Ongetwijfeld werden de kruisvaarders gesterkt door deze successen tegen de islam. 

Paus Innocentius III besloot dat tegen de katharen krachtiger moest worden opgetreden. In 
1209 verzamelde hij een leger voor een kruistocht naar Occitanië. Tijdens het Vierde 
Lateraans Concilie werd een aantal religieuze groepen veroordeeld en andere erkend. Er 
werden decreten tegen de katharen en de Waldenzen afgekondigd. Joden moesten een geel 
insigne gaan dragen en ook moslims moesten onderscheidende tekenen gaan dragen. Paus 
Gregorius IX gaf in 1232 bevel aan de nieuwe orde der dominicanen de taak van de inquisitie 
op zich te nemen. De katharen waren hier het eerste slachtoffer van, maar ook de Joden — 
die bij Augustinus wel een aparte status hadden, maar wel bescherming genoten — leprozen 
en homoseksuelen werden al snel het slachtoffer. Dit was de schaduwzijde van de 
economische expansie en de nieuwe spiritualiteit. 

Motivaties voor de kruistochten 

• Bevrijding van Jeruzalem. 
• De islamitische veroveringen ongedaan maken en buiten Europa houden. 
• De Oosterse Kerk herenigen met de rooms-katholieke Kerk. 
• Uitbreiding van de wereldlijke macht naar het oosten. 

Na paus Gregorius VII is een toenemende vroomheid zichtbaar, waardoor een voedingsbodem 
ontstond voor de kruistochten. Het oproepen tot de kruistochten gaf de paus ook een zekere 
autoriteit ten aanzien van de Duitse keizer: het lag immers niet voor de hand dat een geestelijk 
leider opriep tot gewapende strijd, dat was de taak van wereldlijke leiders. In die zin moet de 
rivaliteit tussen paus en keizer ook gezien worden als een opmaat tot de Investituurstrijd. De 
kruistochten waren ook een uitlaatklep voor de interne problematiek binnen West-Europa. 
Voor de Katholieke Kerk was het een uitstekende manier om dreigende conflicten met het 
wereldlijk gezag te exporteren en om te buigen in een goede zaak voor het Christendom. Vele 
edelen en ridders gingen uit puur eigenbelang, om land of fortuin te verwerven. Vele van deze 
avonturiers deden al hun bezittingen van de hand om de veroveringstocht naar het Beloofde 
Land te financieren. Handelaars volgden in hun kielzog om de handel met het Midden-Oosten 
te ontwikkelen. Dit laatste moet echter niet gezien worden als de voornaamste drijfveer voor 
deelname aan de ondernemingen. De kerk gaf deelnemers een volle aflaat, dat wil zeggen, 
boetes die tijdens de biecht waren opgelegd werden kwijtgescholden. Velen misinterpreteerden 
dit als een vergiffenis voor alle zonden in de ogen van God, ook de niet opgebiechte. Ook op 
het vlak van economisch gewin moet men er rekening mee houden dat buit alles behalve zeker 
was en de kosten voor zo'n onderneming ontzettend hoog waren. Deelnemers moesten zichzelf 
vaak diep in de schulden steken en velen keerden ook berooid terug. Het was het spirituele 
aspect dat waarschijnlijk de grootste motivator vormde. 

Overzicht van de verschillende kruistochten naar Jeruzalem 
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Eerste Kruistocht (1096-1099) 

 

 
 

Paus Urbanus II 

Op 26 november 1095 hield paus Urbanus II een vurige rede tijdens het Concilie van Clermont 
waarin hij opriep tot het houden van een kruistocht. Deze toespraak werd enthousiast 
onthaald. In de voorbereiding van het concilie had de Byzantijnse keizer Alexius I militaire 
hulp gevraagd tegen invallen van de Turkse Seldjoeken. De paus stond er voor open, maar 
had nog meer op het oog. Hij hoopte met een positief antwoord op de vraag ook de eenheid in 
de Kerk te kunnen herstellen na het Schisma van 1054 en hij wilde bovenal het Heilige Land 
bevrijden na de invallen van de moslims, zodat Jeruzalem weer een veilige plek werd voor de 
christenen. Wie deelnam aan de kruistocht kreeg materiële steun: zijn persoon en goederen 
stonden voor de duur van de kruistocht onder de bescherming van de Kerk; elke deelnemer 
kreeg ook een algemene aflaat, vrijstelling van belasting, opschorting van schulden en 
bevrijding van de lijfeigenschap. 

De deelnemers aan de eerste kruistocht waren voor het grootste deel Franse ridders, Duitse 
ridders en de in die tijd nog los van Frankrijk opererende Normandiërs. De Franse en Duitse 
ridders gingen in naam van Godfried van Bouillon en de Normandiërs gingen in naam van 
koning Robert Curthose van Normandië, zoon van Willem de Veroveraar. 

Drie volkslegers onder leiding van de Franse prediker Peter de Kluizenaar en de Duitse ridder 
Walter Zonder Have begonnen eerst aan de tocht van meer dan 4.000 km naar Jeruzalem. De 
meeste deelnemers van deze Volkskruistocht waren militair onkundig en sneuvelden onder 
de aanvallen van Bulgaren en Turken. Later vertrokken de overige vier legers onder het 
commando van getrainde edellieden. In de eerste jaren haalden de kruisvaarders de grootste 
successen, geholpen door de verdeeldheid van de islamitische leiders. Zij werden heer en 
meester over de meeste steden van het Heilige Land, maar hadden te weinig soldaten om het 
platteland continu onder de duim te houden. Ze stichtten vier kruisvaardersstaten: 

1. Graafschap Edessa: De stad Edessa was in handen van Cilicische Armeniërs. Zij 
vroegen hulp tegen de Seldjoeken aan de kruisvaarders die Antiochië belegerden. 
Boudewijn van Boulogne, broer van Godfried van Bouillon, ontzette Edessa en werd in 
1098 graaf. 

2. Vorstendom Antiochië: Op weg naar Jeruzalem belegerden de kruisvaarders de stad 
Antiochië. Na de inname riep de Siciliaan Bohemund I van Tarente zich in 1098 uit tot 
vorst. 

3. Koninkrijk Jeruzalem: Op 15 juli 1099 veroverden de kruisvaarders Jeruzalem en 
vermoordden bijna alle joodse en islamitische inwoners. De Vlaming Godfried van 
Bouillon werd uitgeroepen tot de eerste koning van Jeruzalem, maar aanvaardde 
slechts de titel van Beschermer van het Heilige Graf. 
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Graafschap Tripoli: Raymond IV van Toulouse liet zijn oog vallen op Tripoli. De stad 
werd pas na zijn dood ingenomen en zijn zoon Bertrand van Toulouse werd in 1109 
graaf. 
 
Tweede Kruistocht (1147-1149) 

De als eerste opgerichte kruisvaardersstaat, Edessa, was ook de eerste die weer viel. In 1144 
werd Edessa veroverd door de Seltsjoekse Turken. Als reactie riep de monnik Bernard van 
Clairvaux in opdracht van paus Eugenius III op tot een nieuwe kruistocht. De Tweede 
Kruistocht begon in 1147, en eindigde in 1149 voor Damascus. 

Reynauld van Châtillon viel in 1181, ondanks het verdrag van 1180 tussen Saladin en 
Boudewijn IV van Jeruzalem, moslimkaravanen aan. Saladin trok ten strijde tegen de 
christelijke heersers, veroverde in 1187 Jeruzalem en had binnen de drie maanden heel het 
"Heilige Land" in handen. 

Derde Kruistocht (1189-1192)[bewerken] 

 
 

Saladin 
 

Toen het nieuws van de veroveringen van Saladin werd vernomen in Europa, riep Paus 
Clemens III op tot een nieuwe kruistocht. Deze kruistocht stond onder leiding van de Engelse 
koning Richard Leeuwenhart, de Duitse keizer Frederik Barbarossa en de Franse koning 
Filips II. Om deel te kunnen nemen aan deze Derde Kruistocht staakten de Franse en Engelse 
koning tijdelijk hun vijandelijkheden. Ook hertog Hendrik III en zijn zoon Walram III van 
Limburg, en graaf Willem I van Holland namen deel aan de kruistocht. 

Het eerste doel was om Akko in Palestina te veroveren. De Duitse keizer reisde over land 
naar Akko maar verdronk onderweg in de rivier Selef op 10 juni 1190, waarna het Duitse 
leger uiteenviel en grotendeels huiswaarts keerde. Richard en Filips daarentegen gingen per 
schip. Kort na zijn vertrek uit Sicilië werd Richards vloot getroffen door een hevige storm en 
enkele afgedreven schepen werden geplunderd door Comnenus, de keizer van Cyprus. Beide 
partijen kwamen tot een overeenkomst, die Comnenus echter al spoedig weer verbrak. 
Daarop veroverde Richard Cyprus. De Franse en Engelse koningen veroverden ook Akko in 
1191. Tijdens het beleg stierf de Graaf van Vlaanderen Filips I van de Elzas op 1 juni 1191. 
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Wegens aanhoudende wrijvingen met Richard trok Filips van Frankrijk zich terug. Daarna 
kon de koning van Engeland niet echt meer een vuist maken tegen Saladin. Hij slaagde er niet 
in Jeruzalem te heroveren en verkreeg van Saladin slechts vrije toegang voor christelijke 
pelgrims tot de heilige plaatsen. Richard veroverde wel een deel van de kuststreek. 

Vierde Kruistocht (1202-1204) 

De Vierde Kruistocht, met als doel het veroveren van het Heilige Land via Egypte, werd in 
1202 in gang gezet door paus Innocentius III. Door een gebrek aan middelen haalde men 
Palestina niet eens; in plaats daarvan veroverden de kruisvaarders Constantinopel, de 
hoofdstad van het Byzantijnse Rijk. Daar stichtten ze het Latijnse Keizerrijk, met Boudewijn 
van Vlaanderen als eerste keizer. De Kerk kwam onder die van Rome te staan. 

Deze kruistocht zorgde ervoor dat de reeds weinig vriendschappelijke relatie tussen de 
Oosterse en Westerse christenen nog verslechterde. In 1261 kon de keizer van Nicea 
Constantinopel heroveren, maar het Oost-Romeinse Rijk was danig verzwakt. 

Vijfde Kruistocht (1213–1221) 

De vijfde Kruistocht werd in 1213 door paus Innocentius III uitgevaardigd, omdat hij met de 
toestand in het Heilige Land geen genoegen nam. Hollanders en Friezen speelden een grote 
rol op zee tijdens deze kruistocht. De Vijfde Kruistocht werd door de bemoeienis van het 
Vaticaan een volledige mislukking. 

Zesde Kruistocht (1228–1229) 

Keizer Frederik II was de centrale figuur van de Zesde Kruistocht. Hij beschikte over weinig 
soldaten, hield een wapenschouw met zijn leger langs de kust en heeft nauwelijks gevochten. 
Maar via onderhandelingen met de Egyptische sultan kwamen Jeruzalem, Bethlehem en 
Nazareth in 1229 weer in het bezit van de christenen; de Tempelberg bleef in de handen van 
de moslims. 

Veel christenen gingen niet akkoord met het diplomatiek succes van Frederik II en lagen al 
langer met de keizer overhoop. Nog voor zijn aankomst in het Heilige Land had de paus hem 
in de kerkelijke ban gedaan, omdat hij koning van Jeruzalem wilde worden. Daarmee pleegde 
hij inbreuk op de rechten van zijn zoon, de kleinzoon van Jan van Brienne. De keizer steunde 
op de Duitse Orde, maar leefde op gespannen voet met de tempeliers en de hospitaalridders 
die trouw waren aan de paus. Frederik kroonde zich in 1229 tot koning van Jeruzalem, terwijl 
de aartsbisschop en de tempeliers troepen verzamelden om hem af te zetten. Toen viel een 
pauselijk leger zijn grondgebied in Sicilië aan en was Frederik gedwongen om snel naar daar 
te vertrekken. Zo werd een openlijke oorlog voorkomen in Jeruzalem. Ondanks de 
verdeeldheid waren de kruisvaardersstaten weer bijna zo groot als op het toppunt van hun 
macht in 1150. 

Zevende Kruistocht (1248–1254) 

Jeruzalem viel in 1244 weer in de handen van de sultan van Egypte. Koning Lodewijk IX van 
Frankrijk, de Heilige, probeerde de kruisvaardersstaten te helpen. Hij viel Cyprus, Egypte en 
Syrië aan, doch zonder succes. Voor de Zevende Kruistocht liet Lodewijk de Heilige in Zuid-
Frankrijk een haven aanleggen: Aigues-Mortes. 
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Achtste Kruistocht (1270) 

In 1270 was het weer Lodewijk IX van Frankrijk die het voortouw nam in een nieuwe 
kruistocht. Onderweg naar het Heilige Land werd hem echter gevraagd om zijn broer te helpen 
met zijn strijd tegen het islamitisch 'piratennest' Tunis. Uiteindelijk gaf hij hieraan gehoor, 
maar toen het leger bij Tunis zijn tenten had opgeslagen brak de pest uit, waarbij Lodewijk 
stierf samen met een groot deel van zijn leger. Zijn dood betekende het einde van de grote 
kruistochten. 

Negende Kruistocht (1271–1272) 

Eduard I van Engeland was al op weg om zich bij het leger van Lodewijk IX van Frankrijk te 
voegen. Samen wilden zij optrekken voor de Negende Kruistocht naar het Heilige Land. Na de 
dood van Lodewijk IX trok Eduard I zelf op naar het Heilige Land, om te strijden tegen sultan 
Baibars. 

Na 1270 waren het alleen nog kleine legertroepen die zo nu en dan een stad veroverden op de 
Turken. Maar die aanvallen hadden weinig succes en de Turken rukten steeds verder op. Zo 
ver zelfs dat in 1453 de stad Constantinopel viel. 

 

Friese kruisvaarders vallen de toren van Damietta aan. Een schilderij van Cornelis Claesz van 
Wieringen 

Het Byzantijnse Keizerrijk wist uiteindelijk in 1261 Constantinopel terug te veroveren, maar 
zijn macht keerde nooit volledig terug en het rijk viel uiteindelijk in 1453 in handen van de 
islamitische Turken, de Ottomanen. 
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In de steek gelaten door het Westen, konden de ridderorden de christelijke enclaves niet langer 
houden tegen de steeds toenemende druk van de islam. Het sterke Krak des Chevaliers van 
de Hospitaalridders viel in 1271, Tripoli in 1289, Sidon en Beiroet, Tyrus en Akko ten slotte 
in 1291. 

De moslims noemden de kruisvaarders Franken en zagen hen als handlangers van de 
Byzantijnen, die curieus genoeg nooit een concept van kruistocht hadden ontwikkeld. Zij 
hadden een bescheidener doel met de voor hen al eeuwen oude strijd tegen de moslims, 
namelijk zelfverdediging. De kruisvaarders wisten Jeruzalem in te nemen met een relatief 
kleine macht, omdat de islamitische rijken uitgeput waren door hun onderlinge machtsstrijd. 
De aanvankelijke reactie in de islamitische wereld was desinteresse. De kalief in Bagdad 
negeerde oproepen uit Palestina om te hulp te schieten, wegens een tijdelijke verzwakking van 
zijn (soennitische) rijk, dat in strijd verwikkeld was met de sjiitische Fatamiden in Caïro. 
Bovendien was de kalief Malik-Shah in 1092 overleden, wat de politieke stabiliteit geen goed 
deed. Pas in 1105 zou al-Sulami oproepen tot een jihad tegen de christelijke invasie en zou 
het conflict met de kruisvaarders ook van islamitische kant een religieus karakter verwerven. 
Niettemin zou het tot 1183 duren voordat een serieus religieus tegenoffensief begon onder 
leiding van Saladin, die de jihad uitriep tegen de kruisvaarders. Deze oproep ging gepaard met 
een oproep tot interne heiliging en islamitische vroomheid. 

De kruistochten hebben, ondanks wat uit fundamentalistische hoek wordt beweerd, weinig 
tot geen blijvende wrok van de Arabische kant veroorzaakt. Pas in de 20e eeuw werd de term 
geassocieerd met 'Westers imperialisme'. Tijdens de twee eeuwen durende periode van 
kruistochten en aanwezigheid van de Kruisvaarders in het Midden-Oosten besteedden de 
Arabische geschiedschrijvers opvallend weinig aandacht aan hen, terwijl literaire, politieke en 
theologische schrijvers hen zelfs nauwelijks vermelden. Wel geven islamitische schrijvers uit 
deze periode blijk van intense bezorgdheid over de verdeeldheid binnen de moslimwereld zelf; 
de Isma'ilitische sjiieten werden door soennieten algemeen gezien als de grootste bedreiging. 

 

De verovering van Jeruzalem in 1099 

De benaming "kruistocht" werd/wordt ook gebruikt voor andere christelijke 'heilige oorlogen' 
tegen heidenen en ketters: 

• De Reconquista (11e-15e eeuw) wordt vaak als "kruistocht" bestempeld: christenen 
heroverden het Iberisch Schiereiland op de islamitische Moren. Er moet echter worden 
opgemerkt dat zowel christenen als moslims ook regelmatig onderling vochten en dat 
figuren als El Cid met beide zijden oorlog konden voeren; pas in de 12e eeuw krijgt de 
Reconquista een meer religieus karakter als ook niet-Spanjaarden deelnemen aan de 
strijd tegen de Moren. Ook de duur van de Reconquista lijkt weinig eer te doen aan de 
bestempeling "tocht" van een eeuwenlange politiek-militair-culturele ontwikkeling. 
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Bovendien klopt de term "herovering" niet in historisch-politieke zin omdat er nooit 
een "Spanje" heeft bestaan vóór de inval van de Arabieren in 711, tenzij men de 
Visigoten als "Spaans" wil zien. 

• De Noordelijke of Baltische Kruistochten (12e-13e eeuw): de Zweden, Denen, Duitse 
Orde en Lijflandse Zwaardbroeders vochten tegen de "heidenen" rond de Oostzee.  

o De Zweedse Kruistochten tegen de "heidense" Finnen. 
o De Pruisentochten 
o De Wendische Kruistocht 
o De Lijflandse Kruistocht 

• De Albigenzische Kruistochten (1209-1244) waren de kruistochten die de Rooms-
katholieke Kerk in de dertiende eeuw ondernam tegen de katharen. Ze maakten een 
einde aan de politieke bescherming van het katharisme in de Languedoc. Voor het 
Franse koningshuis van de Capetingen was het de ideale gelegenheid om grote delen 
van het zuiden van Frankrijk in te lijven. 

• De kruistocht tegen de Stedingers (1234): de bisschop van Bremen hield een 
kruistocht in Noord-Duitsland nadat hij de onafhankelijke boeren die zich verzetten 
tegen zijn heerschappij tot ketters had laten verklaren. 

• Koning Peter I van Cyprus, Armenië en titulair ook van Jeruzalem stak op 11 oktober 
1365 de Middellandse Zee over om Alexandrië te veroveren. Na de geslaagde inname 
weigerden de Europese soldaten Peter te volgen naar Caïro. 

• De Hussietenoorlogen (1419-1438): Paus Martinus V riep de christenheid op om de 
hussieten in Tsjechië te bestrijden, wat overigens mislukte. 

• Zogenaamde "kruistochten tegen de Ottomanen":  
o Slag bij Nicopolis (1396): een korte kruistocht van West-Europese christenen 

tegen de Ottomanen die de Balkan waren binnengedrongen eindigde in een 
verpletterende nederlaag. 

o Paus Sixtus IV heroverde in 1481 het Italiaanse dorpje Otranto op de 
Ottomanen. 

o Paus Pius V vocht in 1571 de slag bij Lepanto uit met de Ottomanen. 

Vanaf de Verlichting raakten de idealen van de kruistochten ietwat in diskrediet. Ze werden 
bestempeld als "bloeddorstig", en het religieus fanatisme waarmee de ondernemingen gepaard 
gingen sloten niet aan bij de opkomende rationele en seculiere beweging. Daarentegen 
omarmde de Romantiek de kruistochten wel weer, maar gaf daar een geheel andere invulling 
aan. De kruisvaarder werd nu vereerd vanwege zijn inzet en passie, en bewonderd om zijn 
reizen naar exotische landen. De religieuze motivatie als zodanig verdween naar de 
achtergrond. Een herwaardering voor de Middeleeuwen speelde hierbij ook een rol. Een 
bekend voorbeeld hiervan is de roman van Sir Walter Scott, The Talisman. Ook het 
nationalisme eigende zich de kruisvaarderssymboliek toe: de kruisvaarder werd een 
archetypische nationale held. Zo gingen de Engelsen Richard Leeuwenhart bewonderen, de 
Belgen Godfried van Bouillon, de Fransen Lodewijk XI en de Spanjaarden El Cid. Van al deze 
figuren werden rond het midden van de 19e eeuw standbeelden geplaatst op prominente 
locaties (Leeuwenhart voor het parlementsgebouw in Londen, Bouillon op het Koningsplein te 
Brussel). De islamitische wereld gaf zijn eigen invulling aan de kruistochten in die tijd. Ook 
daar werden de Kruistochten in de 19e eeuw herontdekt en geïnterpreteerd als Westers 
kolonialisme avant la lettre. Pas aan het einde van de 19e eeuw bedacht men in het Arabisch 
een woord voor kruisvaarder. 

Reeds vanaf de Eerste Kruistocht zou een Friese deelname aan de Kruistochten zijn geweest. 
Hun aanwezigheid is echter alleen in de Vijfde Kruistocht goed merkbaar. Ze namen in bijna 
alle grote Kruistochten en aan de Reconquista deel. De Friezen werden echter alleen collectief 
genoemd door geschiedschrijvers. Slechts enkele individuele namen zijn bekend geworden. 
De Friezen deden voornamelijk dienst op de zeevloot. 
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Friezen vallen de toren van Damietta aan. Op de boeg staat een Fries met een dorsvlegel te 
zwaaien 

11e eeuw 

De eerste Friezen die deelnamen aan de Eerste Kruistocht maakten deel uit van het leger die 
naar het Heilige Land ging onder leiding van Godfried van Bouillon. Fulcer van Chartres 
vermelde dat de Friese taal een van de vele talen was die door de kruisvaarders werd 
gesproken. Willem van Tyrus, die Fulcher als zijn bron gebruikte, vermeldde dat de Friezen 
onder leiding van Godfried van Bouillon deelnamen aan de belegering van Antiochië in 1097. 

Volgens Albert van Aix was er ook een vloot van piraten die van Denemarken, Friesland en 
Vlaanderen afkomstig was. Deze vloot stond onder leiding van Guynemer van Boulogne, die 
Baldwin van Boulogne assisteerde bij Tarsus. 

12e eeuw 

Nadat de kruisvaardersstaat Edessa in 1144 viel, werd een grote troepenmacht samengesteld 
die bestond uit Denen, Zweden, Schotten, Welsh, Engelsen, Noormannen, Fransen, 
Vlamingen, Duitsers en Friezen. In 1147 vertrokken zij vanuit Dartmouth (Devon) met een 
vloot van zo’n 200 schepen via de Straat van Gibraltar naar het Heilige Land. Dit was het 
begin van de Tweede Kruistocht. 

Ondanks dat er geen verdere vermelding is van Friese deelname, kan worden aangenomen 
dat de Friezen deelnamen aan de succesvolle belegering van Lissabon in de late zomer, vroege 
herfst van 1147. 

Als onderdeel van de Derde Kruistocht op weg naar het beleg van Akko, viel in 1189 een vloot 
van zo’n 50 schepen, bestaande uit Friezen, Denen, Vlamingen en Duitsers, geassisteerd door 
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een kleine legermacht van het koninkrijk Portugal, Alvor aan. Na de inname werden de Moslim 
ingezetenen vermoord. 

13e eeuw 

Rond 1209 waren Friezen in het leger van de Albigenzische Kruistocht en rond 1215 waren ze 
aanwezig tijdens de Vijfde Kruistocht onder leiding van Olivier van Keulen, waarbij aan hun 
een vloot werd beloofd. 

Onder leiding van Willem I, graaf van Holland, arriveerden ze in een leger bestaande uit 
Vlaamse soldaten en soldaten uit het tegenwoordige Nederland en participeerden in het beleg 
van Damietta van 1218 te Egypte. Het Friese contigent vertrok echter vroegtijdig naar huis, 
waarna de belegering mislukte. Steven Runciman beschreef dat de Friezen voor deze desertie 
de dag na hun aankomst met de dood werden bestraft door een grote vloed die onder meer 
over Friesland plaatsvond. 

 

Foto boven: Op 4 december 1110 wordt de havenstad Sidon ingenomen door koning 
Boudewijn I van Jeruzalem en koning Sigurd I van Noorwegen. Dit gebeurt in de nasleep van 
de Eerste Kruistocht, die plaatsvond van 1096 tot 1099. De stad Sidon, het huidige Saïda in 
Libanon, wordt na een beleg van 47 dagen ingenomen. 

In de zomer van 1110 arriveerde de Noorse vloot onder leiding van koning Sigurd I 
in Jeruzalem, waar Boudewijn van Boulogne sinds 1100 koning van was. Dit wordt ook wel 
de Noorse Kruistocht genoemd. Tijdens de Eerste Kruistocht werd Sidon ingenomen, maar de 
stad was terugveroverd door de Fatimiden in 1098. Koning Boudewijn vroeg koning Sigurd 
om hulp bij het opnieuw innemen van Sidon en het uitbreiden van het Koninkrijk van 
Jeruzalem. Sigurd stemde hiermee in. Op 19 oktober 1110 begon het beleg van Sidon. Koning 
Sigurd rukte uit met een vloot van zestig schepen. Met behulp van de vloot van Doge van 
Venetië vormde Sigurd een blokkade op zee waardoor de Egyptenaren hun islamitische 
bondgenoten in Sidon niet te hulp konden schieten. Koning Boudewijn blokkeerde Sidon via 
land, waardoor de havenstad geheel afgesloten was. De bevolking verzette zich hevig tegen de 
Christelijke overheersers, maar na een beleg van 47 dagen moesten ze zich overgeven. Op 4 
december 1110 werd Sidon ingenomen door de kruisvaarders. Gelijk na de inname van Sidon 
door koning Boudewijn en koning Sigurd werd het Leenschap van Sidon uitgeroepen. Op 19 
december 1110 werd Eustatius I Grenier aangewezen als heer van de stad. De havenstad lag 
aan de Middellandse Zee waardoor het een gemakkelijk toegangspoort werd voor de Europese 
handel en kruisvaarders. Hierdoor kwam de stad tot bloei. Sidon werd een van de vier 
belangrijkste heerlijkheden van het Koninkrijk Jeruzalem. In 1187 nam Saladin van de 
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Ajjoebiden Sidon in. Hierna brak een onrustige periode aan. De stad werd van de 12e tot en 
met de 15e eeuw meerdere malen belegerd en vernietigd. Pas nadat Sidon in de 16e eeuw 
werd ingelijfd bij het Ottomaanse Rijk groeide de stad weer uit tot belangrijk handelscentrum. 

Een groot aantal Friezen maakten een gelofte om deel te nemen aan de Zevende Kruistocht in 
1247 en 1248. Hun gelofte werd echter door Paus Innocentius IV omgezet in een bevel om 
hun heer Willem II, graaf van Holland, te ondersteunen in zijn strijd tegen keizer Frederik II 
van het Heilige Roomse Rijk, de vijand van Paus Innocentius IV. 

De Friezen waren wel aanwezig bij de Achtste Kruistocht van Lodewijk IX van Frankrijk 
waarbij Tunis in 1270 werd aangevallen. De Friezen stonden in deze periode onder 
bescherming van Karel I van Napels toen zij door zijn gebied reisden. Charles beval de 
seneschalk van de Provence om de Friezen, en de twee Dominicanen die met hen meereisden, 
300 marken te vergoeden die van hen in Marseille werd gestolen. 

De geromantiseerde geschiedschrijver Ocko Scharlensis beschreef in het boek Croniicke, ende 
warachtige beschryvinghe van Vrieslant de tocht van acht kruisvaarders, Friese edelen, naar 
het Heilige Land. Dit werk is echter een geromantiseerde geschiedschrijving van Andreas 
Cornelius uit 1597. 

Fryslân en de Friezen hebben een krachtige bijdrage aan de heilige oorlog geleverd. Voor de 
eerste kruistocht is weliswaarde deelname geregistreerd van een aantal Fries genoemde 
Vlaamse kapers, maar zij hadden weinig met het Friesland tussen Vlie en Wezer van doen. 
Vanaf de derde kruistocht (1189) tot en met de zevende (1270) waren d ebewoners van het 
noordelijke kustgebied er echter in grote vooral faam op tijdens de vijfde kruistocht (1270-
1221 getale bij. Ze werden beroemd tijdens de vijfde kruistocht (1270-1221), die de 
deelnemers naar de Nijldelta in Egypte voerde. Volgens het ooggetuigenverslag van de 
kruistochtprediker Olivier van Keulen was het aan de door hem aangevuurde Friezen te 
danken dat de kettingtoren van Damiate en vervolgens de gehele stad zelf veroverd werd. Dit 
zou gebeurd zijn met behulp van kunstig geconstrueerde bestormingstorens op koggen. 

Toen dit succes bekend werd, leidde dat als vanzelf tot nieuwe oproepen aan de Friezen. Naast 
de tochten tegen de Saracenen, waren de Friezen actief in diverse ‘politieke’ kruistochten 
dichtbij huis. Ze namen deel aan de acties van de bisschop van Utrecht tegen de Drenten, ze 
hielpen de aarsbisschop van Bremen tegen de Stedinger boeren en ze steunden de Hollandse 
graaf Willem 11 die op verzoek van de paus tegen de stad Aken optrad. Kortom, er werd na 
1187 haast geen expeditie op touw gezet zonder Friezen. Dat ze sinds die tijd massaal bereid 
bleken het kruis op te nemen, is niet zo verwonderlijk. Juist tussen 1150 en 1200 waren er 
veel kerken en kloosters in de Friese landen gesticht. De pastoors en oversten van deze nieuwe 
godshuizen waren vrijwel allemaal ijveraars voor de hervormingsgezinde pausen die de 
kruistochten lanceerden. Een ander belangrijk motief was ongetwijfeld dat in eigen land de 
vrede beter bewaard kon worden als de lokale vechtersbazen boetvaardig op kruistocht waren. 

De Friezen gingen naar Santiago, maar waren ook actief tijdens de ele kruistochten die er in 
de late middeleeuwen zijn gehouden. De Friezen waren fanatieke voorstanders van de 
kruistochten. Voor zover bekend hebben de Friezen aan de volgende kruistochten meegedaan: 
Tweede kruistocht (1147 - 1149). De Friezen hielpen Lissabon op de Moslims te veroveren. 
Derde kruistocht (1189-1191). De Friezen waren betrokken bij het beleg van Akko in 
Palestina. 
Vierde kruistocht (1202). De Friezen stonden onder het bevel van bisschop Hartwig van 
Bremen. 
Vijfde kruistocht (1217). De Friezen stonden onder het bevel van graaf Willem I van Holland. 
De legers van christenen en moslims stonden tijdens deze kruistocht tegenover elkaar. Een 
Marokkaanse prins van ongekend grote afmetingen daagde trots de dapperste christen tot een 
tweestrijd uit. De Fries Roorda van Genum nam de uitdaging aan en wist de Marokkaan te 
doden. Met het afgehouwen hoofd van de prins op de punt van zijn zwaard keerde hij terug in 
het christenleger. Vanwege deze overwinning werd hij tot ridder geslagen en kreeg hij 
toestemming een Moors hoofd in zijn wapen te voeren. Ook Hayo van Wolvega verwierf in deze 
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kruistocht roem en kreeg de bijnaam "De Fries met de dorsvlegel". In 1218 berklaarde de 
patriarch van Jeruzalem dat alle kruisvaarders van Oostergo, en die "zo op hunne reis naar 
Jeruzalem, als naderhand, wanneer ze met ons in Egypte aangekomen zijn, groote 
moeyelykheden in zwaarigheden en onkosten geleeden hebben [...] En wij geeven eene loflijke 
getuigenis aan het Vriesche Volk; omdat de voorgemelden zich wel gedragen en in dienst van 
Jezus Christus Godvruchtlijk gearbeid hebben."  De volgende Friese namen bij deze kruistocht 
genoemd: Aylva, Beyma, Botnia, Cammingha, Burmania, Dekama, Forteman, Galama, 
Hartman, Hermana, Hettinga, Liauckema, Martena, Ockinga, Poptatus, Roorda, Watse 
Joulsma. Zesde kruistocht (1227): Op 22 mei 1227 vertrok opnieuw een Friese vloot van het 
eiland Borkum, maar de deelnemers leden veel verliezen door een storm. Bij gebrek aan een 
kruistocht had tussen 1231-1233 de Fries-Drentsche Oorlog plaats. De Friezen konden zich 
vrijwillig opgeven om mee te doen en de belangstelling was zo groot dat het leger in tweeën 
gedeeld moest worden. Strijders uit Stavoren, Westergo, het Nijland (de ingepolderde 
Middelzee), Borndego en Smallingerland kwamen bij Bakkeveen samen; anderen, tussen 
Leeuwarden en de Lauwers woonachtig, trokken langs de Marne Groningen binnen en werden 
door de bisschop persoonlijk geleid en aangevoerd.  

De oorlog was geen succes. De Friezen verloren de slag door verraad en er sneuvelden 50 man. 
Een groot aantal Friezen werden door de Drenten in de boeien werd geslagen en als slaven 
afgevoerd. Voor het zielenheil van de gesneuvelde Friezen werd bij Mariënberg een klooster 
gesticht. 
 
Achtste kruistocht. Er voeren een 50-tal Friese koggen uit voor deze kruistocht. Zij bereikten 
Tunis waar de Franse koning Lodewijk IX, die de tocht leidde, aan de pest bezweek, nadat hij 
zich in het geheim tot de islam had bekeerd. De Friezen zeilden daarop naar Akko. Tijdens 
deze tocht maakten de Friezen naam door hun gedrag bij Tunis: De Friezen, zeer ongeduldig 
naar hun aard wilden dadelijk ten strijde trekken tegen de moslims, die in ontelbare menigten 
de vlakten tussen Tunis en de legerplaats der gelande christenen bezet hielden. De graaf van 
Luxemburg, die de Franse koning als aanvoerder was opgevolgd, kon de Friezen 
ternauwernood in bedwang houden tot hij zijn krijgsmacht had opgesteld en de wachtdienst 
en de verdediging geregeld had. Hij drong er bij hen met klem op aan niet voor de strijdmacht 
uit te trekken maar tegelijk met zijn ridders op de vijand af te stormen. Door de stormaanval 
op de moslims sloegen die op de vlucht en toen er een grote menigte gevallen was, namen de 
meesten de wijk naar een naburig water dat daar uit de grote zee Tunis binnenvloeide; daar 
verdronken er evenveel als er vielen door het Friese zwaard. Zo behaalden de Friezen een 
overwinning. Toen de meeste kruisvaarders aarzelingen vertoonden als gevolg van de dood 
van Lodewijk IX en van het dreigend groeien van het aantal moslims bij Tunis (velen wilden 
naar huis en sommigen gingen inderdaad), werden de Friezen ongeduldig door het getalm. Ze 
keerden terug naar hun schepen en voeren naar Palestina. Onderweg stierven velen, die 
overboord gezet werden. De overlevenden zeilden naar Akko. Daar hoorden zij dat de patriarch 
van Jeruzalem was gestorven. De aartsbisschop van Tyrus ontving hen met veel eer en wist 
hen met prediking en aflaten te bewegen naar het bedreigde Tyrus te gaan. Zo bleven de 
steden en burchten van de christenen in vrede zolang de Friezen in het land vertoefden. In 
1270 maakten ze aanstalten naar Friesland terug te keren, want ze waren nog onderbemand 
en onvoldoende gewapend. Eerst offerden ze veel geld ter verdediging van het heilige land, al 
was de geestdrift daartoe niet groot. Ook op de terugreis stierven velen, anderen werden in 
Griekenland bestolen. Na de weigering van een groep monniken om vrijwillig boete te doen 
werd Friesland in de nacht van 13 op 14 december 1287 getroffen door een springvloed: de 
St. Luciavloed. De "grutte stoarm" genoemd. Het geweld van de zee sloeg een bres in de Friese 
kust; de Zuiderzee scheidde sindsdien West-Friesland van Friesland, en de Waddeneilanden 
ontstonden. Het jaar daarop (1288) veroverde Graaf Floris V van Holland West-Friesland, dat 
ten gevolge van de overstroming niet meer verdedigd kon worden. 

De laatste aanval van de Vikingen heeft in 1306 plaats als de kerels van Erik VI van 
Denemarken wegens geschillen met de Friezen langs de Lauwers Friesland binnentrekken. Ze 
werden echter met achterlating van zo'n 900 doden en een grote buit teruggedreven naar hun 
schepen. De Friezen betreurden het verlies van circa 400 mannen, onder wie de negende 
potestaat van Friesland, Reijner Haijes Camminga. 
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Anders dan vaak gedacht, was voor de deelnemers de religieuze drijfveer veel belangrijker dan 
de zucht naar avontuur of het verlangen naar buit. Het ging hun om de bevrijding van het 
heilige graf en om het vervullen van een persoonlijke gelofte die tot vergeving van de eigen 
zonden zou leiden. Daartoe werd huis en haard verlaten en het halve familiekapitaal 
uitgegeven. Steeds ook hadden de kruisvaarders de bedoeling om terug te keren. In de 
bekende ‘Abtenlevens van Mariëngaarde’ is sprake van een oom van abt Jelger, genaamd Dodo 
Kempinga (Camminga), die zelfs driemaal aan een kruistocht meedeed. Deze Dodo was een 
van de aanzienlijkste edelenvan Oostergo in het begin van de dertiende eeuw. Hij en zijn 
standgenoten zullen als leiders van de gouw georganiseerde kruisvaarders zijn opgetreden. 
Als aanvoerders van vetepartijen waren zij gewend om leiding te geven en tegelijk ook zelf het 
zwaard te gebruiken. Ongetwijfeld werden ze daarbij terzijde gestaan door kampvechters, die 
in het Friese rechtssysteem van toen een belangrijke rol speelden bij het beslwchten van 
geschillen. Hoewel ze de ‘godsridders’ werden genoemd, vochten de Friezen niet te paard zoals 
de meeste west-europese edelen. Het waren infanteristen die, met leren schubpantsers 
bekleed, snel en onstuimig konden aanvallen. Mede om die reden voegden de Friese 
kruisvaarders zich niet bij de groepen die via delandroute of via venetië of Genua naar 
Palestina trokken. Ze hoefden geen paarden mee te nemen en zijn steeds met eigen schepen 
op pad gegaan. 
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Abt Menko van Wittewierum weet te melden dat er door het land Fivelgo in 1270 vier koggen 
werden uitgerust voor een vloot die vijftig koggen in totaal omvatte. In 1217 zouden er zelfs 
tachtig koggen de lange zeereis door de Golf van Biskaje en de Straat van Gibraltar hebben 
gemaakt hoeveel mannen er dan uiteindelijk te scheep gingen is moeilijk te zeggen, maar meer 
dan honderd per kogge kunnen het er niet geweest zijn. Evenzogoed ging het dan nog steeds 
om een flink leger en een expeditie die een voorbereiding van jaren kostte. 

Een kruistocht begon steeds met een preekcampagne, waarbij geesteloijken door het land 
trokken om in een sfeer van vrome begeestering de mensen tot het afleggen vaan geloften te 
brengen. Bekend is het optreden van Olivier van Keulen die namens de paus opdracht kreeg 
in het aartsbisdom Keulen mensen te werven. Hij trok tweemaal, in 1214 en 1224, het hele 
Friese kustgebied door, van oost naar west en weer terug. Op zijn eerste tocht wist hij in 
Bedum, Surhuizum en Dokkum grote massa’s op de been te brengen, die door 
kruisverschijningen aan de hemel in vervoering zouden zijn geraakt. Wanneer de geloften 
eenmaal waren afgelegd, werd per parochie jarenlang geld verzameld in een offerblok in de 
kerk. Dat geld was bestemd voor debouw van een schip en voor het levensonderhoud van de 
kruisvaarders. De zeereis bracht met zich mee dat de Friezen vaak in gezelschap voeren van 
Hollanders, Duitsers en Engelsen. De vloot moest dan in Portugal levensmiddelen inslaan. 
Omdat de Portugezen gedurig strijd voerden tegen de Moren, vroegen ze de langsvarende 
kruisvaarders bij wijze van tegenprestatie om korte tijd met hen mee te vechten. Zo zouden 
de Friezen in 1189 en 1217 een bijdrage hebben geleverd aan de verovering van de Moorse 
vestingen Alvors en Faro in de Algarve. 

Behalve van Oostergo en Fivelgo is ook van de gouwen Östringen  en Wangerland in het 
noordoosten van het huidige Oost-Friesland bekend dat ze contingenten voor de kruistochten 
hebben geleverd. Nu hadden de gouwen ten oosten van de Eems weinig te maken met die ten 
westen daarvan, laat staan met die van de Westerlauwers Friesland. Ze hadden wel dezelfde 
wetten maar kenden elk weer een ander politiek statuut. Sommigen waren volstrekt 
zelfstandig, anderen onderhielden nog een band met een graaf of bisschop. Des te 
opmerkelijker is het dat hun kruisvaarders steeds gezamelnlijk optrokken en samen hun 
aanvoerder kozen. Het betekende dat ze elkaar als Friezen herkenden vanwege dezelfde taal 
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en sociale achtergrond. Men kan zich daarom voorstellen dat de gemeenschappelijke 
kruisvaart de onderlinge band zeer versterkt zal hebben.

 

De weerklank van het enthousiasme voor de kruisvaart binnen het gehele Friese gebied, van 
Staveren tot Bremen, is ook te zien aan de ridderorden. Het valt op hoeveel vestigingen in 
Fryslân van de Johannieters en de Duitse Orde gevonden worden. Op het totaal van tachtig 
kloosterlijke instellingen omstreeks 1300, behoorden er niet minder dan vierentwintig tot een 
van beide organisaties. De Johannieters hadden er eenentwintig waarvan er één bij Sneek, 
vijf in de Ommelanden en vijftien in de regio tussen Eems en Wezer lagen. De Duitse Orde 
had er drie in Westerlauwers Fryslân (Nes, Schoten en Steenkerk). 

De Duitse Orde (Latijn: "Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum") is 
een geestelijke ridderorde ontstaan tijdens de Derde Kruistocht. Na het debacle in Palestina 
vond de orde een nieuwe zending met de kerstening van Pruisen en Lijfland. In de 16e en het 
begin van de 17e eeuw steunde zij de strijd tegen de Reformatie en later steunde zij de strijd 
tegen het oprukkende Ottomaanse Rijk. Na de Eerste Wereldoorlog met de ontbinding van 
Oostenrijkse dubbelmonarchie verloor de orde haar politieke betekenis en legde zij zich 
uitsluitend toe op haar charitatieve kerntaak. Het centrale archief van de orde, genoemd 
DOZA bevindt zich in Wenen. 

De Duitse Orde ontstond in 1189 als een gemeenschap van monniken van adellijke afkomst 
en wijdde zich aan twee doelen: ten eerste instaan voor de militaire beveiliging van de 
veroverde gebieden in het Heilig Land en ten tweede verzorging en verpleging van gewonde 
kruisvaarders. Aan het hoofd van de Duitse Orde stond een Grootmeester, in het Duits: 
Hochmeister. Tijdens de Middeleeuwen telde de Duitse Orde drie zogenaamde landmeesters 
onder het bevel van de grootmeester: in Pruisen, in Lijfland en het Heilige Roomse Rijk, anders 
gezegd het Duitse Rijk. Deze laatste noemde men 'Deutschmeister' (Duitsmeester). 
In tegenstelling tot de Tempeliers en de Johannieters was de Duitse Orde van meet af aan 
verbonden met de Duitse feodaliteit. Immers, al was ze gesticht op initiatief van kooplieden 
uit de de Hanzesteden Lübeck en Bremen, ze liet slechts edelen toe uit het Heilige Roomse 
Rijk (gewoonlijk aangeduid als het middeleeuwse Duitse Rijk), dat naast de vele Duitse 
vorstendommen en steden, ook de Nederlanden, Bohemen, Lotharingen en delen van 
Boergondië omvatte. 
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In Duitsland en Oostenrijk verloor de orde haar politieke betekenis aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog en bestaat ze deels voort als een rooms-katholieke orde met charitatieve 
doelen. 

In Nederland bestaat sinds de reformatie tot op heden de Ridderlijke Duitsche Orde in de 
protestantse Balije Utrecht als een charitatieve instelling. 

Op het einde van de 12e eeuw ontstond naast de Tempeliers en de Johannieters een derde 
geestelijke militaire ridderorde, al gauw kortweg genoemd de Duitse Orde. Het waren ridders 
uit het Duitse Rijk, waartoe in de Middeleeuwen ook de Nederlanden en Bourgondië 
behoorden. Zij richtten bij Akko een veldhospitaal in, speciaal voor de verzorging van 
kruisvaarders uit het Duitse Rijk bij de Derde Kruistocht. Na de inname van Akko werd binnen 
de muren van de stad een vast hospitaal opgericht en er traden al vlug andere leden toe. Zij 
genoten de bescherming en de gunst van keizer en paus en in 1196 ontvingen zij de algemene 
ordeprivileges. De volledige naam van de organisatie luidde: Ordo fratrum hospitalis sanctae 
Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum (de orde van de broeders van het hospitaal van de 
heilige Maria der Duitsers in Jeruzalem), kortweg aangeduid met 'de Duitse Orde'. In 1221 
werden zij door Rome gelijkgesteld aan de geestelijke ridderorden van de Tempeliers en 
Johannieters, wat inhield dat zij direct onder het pauselijk gezag kwamen te staan en van 
exemptie genoten, met andere woorden onttrokken waren aan de feodale en diocesane 
hiërarchie. Het centrale hoofd van de orde, de grootmeester, was enkel ondergeschikt aan de 
paus en vooral gebonden aan de beslissingen van het Generaal Kapittel. 

Toen de christelijke expansie in het Heilige Land tot staan kwam en in 1291 de christelijke 
legers zich definitief moesten terugtrekken, verloor de orde haar oorspronkelijke 
bestaansrecht. Zij richtte zich ondertussen op de enorme bezittingen die zij inmiddels had 
verworven in Spanje, Hongarije (in Transsylvanië, in het Duits Siebenbürgen, Zevenburgen 
genaamd) en uiteraard vooral in het Duitse Rijk. In de traditie van de feodaliteit stelde zij zich 
ten dienste van wereldlijke vorsten in ruil voor schenkingen van land waarop zij haar burchten 
als steunpunten kon inrichten. Zo volgde een periode van expansie: binnen een eeuw wist de 
Duitse Orde uit te groeien tot 300 afzonderlijke ordensprovincies, zogeheten balijen. Dit was 
te danken aan de bemiddeling die zij kon verlenen in de voortdurende machtsstrijd tussen de 
keizers van het Heilige Roomse Rijk en de paus, en in de hulp die zij gaf bij de verdediging 
tegen heidense volken die vanuit het zuid- en het noordoosten de christelijke rijken, met name 
Hongarije en Polen, van tijd tot tijd binnenvielen. Met name de hoogste leider, de grootmeester 
(Hochmeister) Hermann von Salza (1170 – 1240) behoorde tot de invloedrijkste mannen van 
zijn tijd, vooral door zijn grote diplomatieke gaven. Deze grootmeester legde de basis van de 
latere ordensstaat Pruisen en van de hertogdommen Lijfland en Koerland (nu tezamen Letland 
vormend). De orde dankte haar snelle bloei ook aan de expertise in verzorging van zieken, 
opgedaan tijdens de kruistochten in het Heilig Land. Het waren hospitaalridders die ervaring 
opgedaan hadden bij de Arabieren en zij leerden veel van de Byzantijnse ziekenzorg. Deze 
hospitalen waren ook noodzakelijk in de thuislanden langs de bedevaarstwegen en de steden 
die in die periode een grote bevolkingstoename kenden. Vele adellijke en religieuze schenkers 
gaven de bedoeling te kennen een ziekenhuis te stichten. Daarbij werden bestaande 
hospitalen overgedragen aan de Duitse Orde. 

De Poolse hertog Koenraad van Mazovië riep in 1226 de hulp in van de ridderbroeders in de 
strijd die hij aan de noordgrens van zijn hertogdom voerde tegen de Pruzzen, een 
stammengroep die een Baltische taal sprak en nog steeds heidens was. In 1234 bevestigde 
paus Gregorius IX aan de Duitse Orde de heerschappij over het Kulmer Land en alle verdere 
in het oosten nog te veroveren gebieden. Hierbij zou de orde uitsluitend aan het gezag van de 
paus onderworpen zijn. De Duitse keizer Frederik II reageerde hierop met de Gouden Bul van 
Rimini, geschreven in 1235 maar geantedateerd 1226, waarop hij deze zelfde gebieden als deel 
van het Duitse Rijk noemde. Zij zijn echter nooit als zodanig erkend. 

De ridders stichtten in totaal 120 burchten, eerst langs de Weichsel en de Oostzeekust, van 
Thorn tot Koningsbergen, en in 1252 als laatste Memel. De Marienburg was het bestuurlijke 
centrum en in het Pruzzische binnenland werden nog tot omstreeks 1400 tientallen burchten 
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opgericht als steunpunten. De Pruzzen werden na enkele heftige opstanden in 1281 definitief 
onderworpen door de Duitse ridders, daarin bijgestaan door edelen uit Engeland en Frankrijk 
die in de kerstening van het heidense Pruzzenland een nieuwe heilige opdracht (en ook vaak 
een adellijke sport) zagen. In deze strijd is een groot deel van de Pruzzen omgekomen of naar 
de hen verwante Litouwers gevlucht. Stamhoofden die zich onder het gezag van de Duitse 
Orde schikten, behielden hun positie en zouden een basis gaan vormen voor de latere 
Pruisische adel. De naam van de Baltische Pruzzen zou overgaan op die van de Duitse 
bevolking (zie hieronder kolonisatie). 

Tijdens de Lijflandse Kruistocht werd Lijfland door de Orde van de Zwaardbroeders en de 
bisschop van Riga veroverd. In 1228 sloot de pauselijk legaat Willem van Modena een 
compromis tussen de bisschop en de orde, waarbij de orde twee derde en de bisschop een 
derde van het gebied in handen kreeg. 

In 1237 werd de Orde van de Zwaardbroeders opgenomen in de Duitse Orde. Deze nieuwe tak 
van de Duitse Orde heette officieel de Domus Sanctae Mariae Theotonicorum in Livonia en 
kortweg de Lijflandse Orde. Hiermee verkreeg de orde een groot territorium van Dantzig tot 
Reval. Het was zeer uitzonderlijk in de Middeleeuwen dat een geestelijke orde een eigen land 
bezat van een dergelijke grootte. Een verdere oostwaartse expansie, waarbij het Oosters-
orthodoxe Rusland onder het gezag van Rome gebracht zou moeten worden, werd in 1242 
gestuit door Alexander Nevski in de Slag op het IJs, waarmee deze een legendarische 
Russische held werd. In 1309 verhuisde de grootmeester van de orde zijn zetel van Venetië 
naar de Marienburg, waar nog steeds een van de grootste gotische burchten van Midden-
Europa staat. 

De bloeitijd van de orde was van 1309 tot 1410. In deze tijd bestond de volgende 
onderverdeling: 

• Pruisen onder leiding van de Grootmeester (Hochmeister) 
• Lijfland onder leiding van de Meester van Lijfland 
•  De balijen in het Duitse Rijk, de Nederlanden inbegrepen, onder leiding van de 

Duitsmeester. 

 Daarnaast waren er nog balijen buiten het Duitse Rijk, voornamelijk in het gebied rond de 
Middellandse Zee, daterend uit de tijd voor de 14e eeuw. 

 

Het gebied van de Duitse Orde werd op een voor de 13e eeuw uitzonderlijk ration  ele manier 
georganiseerd: een net van verkeers- en communicatiewegen met op regelmatige afstanden 
burchten als militaire en bestuurlijke steunpunten, waarin een modern aandoende 
ambtenarenkaste met strak omschreven plichten en bevoegdheden de dienst uitmaakte. Bij 
hun burchten werden kleine steden opgericht ter bevordering van handwerk en handel. 

De bevolking voor deze stadsvestigingen kwam uit het toenmalige Duitse Rijk, en dus ook uit 
het huidige Nederland en België. De naam van de stad Preussisch Holland getuigt daar nog 
van, of beter getuigde daarvan want in 1945 werd zij omgedoopt tot Pasłęk. 

De landbevolking die in de 13e-eeuwse oorlogen en de 14e-eeuwse pestepidemie uitgedund 
was, werd aangevuld met boerenkolonisten uit het Duitse Rijk en met name ook de 
Nederlanden. Deze kolonisten kregen bijzondere voorrechten (persoonlijke vrijheid en voor een 
bepaalde aanvangstijd ook belastingvrijdom), als regel in eigen nieuw gestichte dorpen, maar 
nadat deze rechten weer grotendeels ingetrokken waren, vermengden zij zich met de 
oorspronkelijke Pruzzische bevolking. Het Pruzzisch was in de 17e eeuw dan ook grotendeels 
verdwenen. Naast Litouwstalige in het oosten (Klein-Litouwen) en Koerstalige minderheden in 
het noorden (Koerse Schoorwal) werden er vooral Nederduitse en (in mindere mate) 
Middelduitse dialecten gesproken. Na de reformatie werd het Hoogduits geleidelijk de officiële 
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taal van bestuur en kerk, maar in de Hanzesteden Danzig en Elbing bleef het Nederduits nog 
lang de officiële taal. 

Het eerst zo succesvolle bestuur was niet flexibel en liep gaandeweg vast in rigiditeit en 
ondervond steeds meer tegenstand in de zich ontwikkelende grotere steden, zoals Thorn, 
Danzig en Elbing, welke naar autonomie streefden. Dat leidde tot een oorlog waarin de Poolse 
koningen een kans zagen om Pruisen onder hun gezag te brengen. Na een eerste nederlaag 
voor de orde in 1410 bij de Slag bij Tannenberg tegen de Polen onder Wladislaus II bleef de 
schade voor de orde nog beperkt. Het deelgebied van de Lijflandse Orde vormde in 1419 met 
de bisschoppelijke gebieden in Lijfland de Lijflandse Confederatie om zich beter te weer te 
kunnen stellen. In de erop volgende Dertienjarige Oorlog (1453-1466) waarbij Polen gesteund 
werd door de opstandige steden Danzig, Thorn en Elbing, kwam de definitieve overwinning 
voor de Poolse koning Casimir IV in de Tweede Vrede van Thorn. De Duitse Orde moest het 
Kulmerland, Neumark en Pommerellen met genoemde steden als ook de Marienburg, aan 
Polen afstaan als het Koninklijk Pruisen. Het hoofdkwartier van de Duitse Orde verhuisde 
naar Koningsbergen. In 1525 ging grootmeester Albrecht van Brandenburg-Ansbach uit het 
huis Hohenzollern tot de reformatie over, huwde en veranderde Pruisen in het erfelijke 
Hertogdom Pruisen. Uit zijn nageslacht is het Pruisische koningschap ontstaan dat in de 17e 
eeuw zijn zwaartepunt naar het westen (Berlijn-Brandenburg) verlegde. De naam Pruisen ging 
daarbij over op Brandenburg-Pruisen. Oost-Pruisen bleef bestuurd door enkele honderden 
ordensridders, die samen met de Pruisische adel de basis zouden gaan vormden van de latere 
Oostpruisische adel (Junker). 

Zowel de meester van Lijfland als de Duitsmeester in Mergentheim maakten vervolgens 
aanspraak op het leiderschap van de orde. De Duitsmeester werd uiteindelijk in 1527 de 
leider. Hij ging toen de titels Administrator des Hochmeistersamt und Deutschmeister voeren. 

Het wereldlijk gebied van de orde bestond toen nog uit Lijfland (noordelijk Letland en zuidelijk 
Estland) en Koerland (zuidelijk Letland), plus de kleinere gebieden in het Duitse Rijk. 

Aan het gezag van de orde in Lijfland kwam in 1562 een einde, toen tijdens de Lijflandse 
Oorlog Rusland, Polen en Zweden delen ervan bezetten. De laatste meester van Lijfland, 
Wolter van Plettenberg werd lutheraan, huwde en vormde in het overgebleven gebied het 
seculiere Hertogdom Koerland en Semgallen onder Poolse soevereiniteit. 

De Duitsmeester had in de Middeleeuwen geen vaste residentie. Hij verbleef meestal in de 
nabijheid van de keizer. In 1420 vestigde hij zich permanent in de commanderij Horneck 
(Gundelsheim). De Duitsmeester werd in 1494 verheven tot rijksvorst. Deze waardigheid 
hadden de Grootmeester en de Meester in Lijfland niet. Na de verwoesting van de burcht 
Horneck in 1525 tijdens de boerenoorlog werd de residentie in 1527 verlegd naar de 
commanderij Mergentheim. 

In de reformatie werd de balije van Utrecht hervormd en de balijen Saksen en Thüringen 
luthers. De balije Hessen werd triconfessioneel: luthers, hervormd ('reformiert') en katholiek. 
De balije Utrecht bestaat nog steeds als een protestantse charitatieve ridderorde. 

In 1797 gingen de bezittingen op de linker Rijnoever (Elzas-Lotharingen) aan Frankrijk 
verloren. Paragraaf 26 van de Reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803 stelde de 
orde schadeloos met de stichten, abdijen en andere kloosters in Vorarlberg en Württemberg, 
in zoverre ze niet rechtstreeks onder keizerlijk rijksgezag stonden (rijksonmiddellijk). Hiervan 
uitgezonderd waren de geestelijke goederen in de Breisgau (Baden). 

In paragraaf 12 van de Vrede van Presburg van 26 december 1805 werd het 
grootmeesterschap erfelijk verbonden met het huis Habsburg met behoud van het 
meesterdom Mergentheim. Het stond de keizer vrij een prins uit zijn familie als grootmeester 
aan te wijzen. In paragraaf 8 werd de commanderij Mainau bij het keurvorstdendom Baden 
gevoegd. 
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In artikel 4 van de Vrede van Schönbrunn van 14 oktober 1809 deed de grootmeester afstand 
van alle bezittingen van de orde in de door de Fransen ingerichte vazalstaat Rijnbond. De rijke 
commanderijen droeg men over aan de bestaande Duitse vorstendommen zodat ze niet meer 
konden genieten van exemptie of onttrekking aan de feodale of diocesane hiërarchie. 

In 1918 na de Eerste Wereldoorlog en de val van de keizerrijken in Duitsland en Oostenrijk-
Hongarije was het voortbestaan van de orde in gevaar. Grootmeester aartshertog Eugenius 
van Oostenrijk trad in 1929 af en de orde werd in dat jaar veranderd in een religieuze orde. 
Van dan af verloor de orde haar politieke betekenis en legde men zich toe op religieuze en 
charitatieve kerntaken. De orde is katholiek en bestaat uit priesters, kloosterzusters, 
ereridders en de oude ridders "Alt Marianer" geheten. Ook nu nog worden prominente 
katholieken als ereridders in deze orde opgenomen. 

Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1814 werd ook de Balije van Utrecht 
bij wet hersteld. De orde kreeg ook een deel van het door de Fransen ontnomen landbezit 
terug. Dit was destijds in opdracht van keizer Napoleon I, een man met een hekel aan adellijke 
ridderorden, genaast. 

De nationaalsocialisten annexeerden het concept van de Duitse Orde, uiteraard los van de 
instellingen die er de erfgenamen van waren, en lijfden het in binnen hun eigen 
Weltanschauung. Zij achtten hun ideologie de geestelijke uitdrukking van het Wezen waaruit 
de orde in de Middeleeuwen was ontsproten. Een uiting daarvan was de oprichting van 
kaderscholen voor de nazi-elite in speciaal opgerichte zogenaamde Ordensburgen. De 
architectuur en de ligging van deze grote gebouwencomplexen verwezen naar de middeleeuwse 
burchten in Pruisen. 

Van 1988 tot 2000 bekleedde Arnold Wieland de functie van grootmeester. De in 2000 gekozen 
Hochmeister Dr. Bruno Platter trof een moeilijke erfenis aan, door verkeerde investeringen 
had de ooit schatrijke Duitse Orde in Duitsland 200 miljoen Euro schuld opgebouwd. Dat had 
tot een strafrechtelijk onderzoek van de Duitse justitie wegens de verdenking van fraude en 
politiek schandaal geleid want de oppositiepartijen in Beieren hielden ook de toenmalige 
Beierse Minister-President Edmund Stoiber, een ereridder in de Duitse Orde, daarvoor 
verantwoordelijk. Uiteindelijk schoot de Beierse staat de orde te hulp. De Duitse Orde 
bezuinigde en er werd onroerend goed verkocht. 

In 2010 was de orde weer solvabel, maar ook nu is het moeilijk om het charitatieve en 
medische werk van de orde te financieren. De orde heeft ook een tekort aan jonge priesters. 
In 2011 telt de orde wereldwijd 284 religieuzen en een 700-tal lekenleden de zogenoemde 
familiaris. 

Eind 2011 vond in de kerk van Alden Biesen in besloten kring de investituur plaats van Prins 
Lorenz van Oostenrijk-Este door grootmeester abt Dr. Bruno Platter waardoor hij ereridder 
werd van de Duitse Orde. Tot op heden zijn er een zestal ereridders. 

De Internationale historische Kommision zur Erforschung des Deutschen Ordens onder het 
voorzitterschap van Prof. Dr. Udo Arnold legt zich toe op onderzoek over de thematiek van 
de Duitse Orde van de 12e eeuw tot op heden. De commissie beklemtoont dat de politieke 
en spirituele invloed van de Duitse Orde destijds reikte van het Heilig Land tot aan het 
Balticum en West-Europa. Men gaat ervan uit dat een Europese geschiedenis geen nationale 
kan zijn. 
Het Historisch Studiecentrum Alden Biesen, gevestigd in de landcommanderij Alden Biesen 
is een organisatie die het onderzoek naar de geschiedenis van de Duitse Orde in het Maas-
Rijn gebied bevordert. Dit centrum werkt nauw samen met de eerder genoemde commissie 
en het Centraal Archief van de Duitse Orde te Wenen.  
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Het kenteken van de Duitse Orde is een zwart kruis op een witte achtergrond. Daarom worden 
ze, net als de Tempeliers wel eens (incorrect) kruisridders genoemd. De kleuren zwart en wit 
zijn de vlag van Pruisen gaan vormen. 

De Duitse Orde bestond uit 12 verschillende balijen of landcommanderijen in het Duitse Rijk: 
Alden Biesen, Utrecht, Bohemen, Oostenrijk, Bozen, Elzas-Bourgondië, Thüringen, Saksen, 
Lotharingen, Koblenz, Marburg/Hessen, Westfalen en Franken met aan het hoofd een 
landcommandeur. Een landcommanderij bevatte op zijn beurt verschillende commanderijen. 
Op het toppunt van haar macht beheerde de Duitse Orde een driehonderdtal commanderijen. 

De Ridderlijke Duitsche Orde Balije Utrecht werd in de 18e eeuw in de geest van de Verlichting 
grondig hervormd en economisch levensvatbaar gemaakt door graaf Unico Wilhelm van 
Wassenaer. Deze organisatie bestaat als protestantse ridderorde tot op de dag van vandaag. 

Niet alle, maar toch wel de belangrijkste van deze huizen dankten hun ontstaan of verdere 
uitbouw aan schenkingen van Friese kruisvaarders. Ook toen hun ridders na de val van Akko 
in 1291 Palestina hadden moeten verlaten, bleven ze via hun hoofdkwartieren in Rhodos (later 
Malta) en Pruisen de heilige oorlog tegen de moslims en heidenen met financiele contributies 
steunen. Akko (ook Acre) (Hebreeuws: ַעּכֹו, Arabisch: عّكا, ʻAkkā), is een oude havenplaats in 
het noorden van Israël, gelegen aan de Middellandse Zee. Onder de citadel en gevangenis van 
Akko hebben archeologische opgravingen een deel van de oudere stad van de kruisvaarders 
blootgelegd. Het betreft een complex van hallen, waarvan de Ridderzaal de grootste is. Dit 
complex werd gebouwd en gebruikt door de Orde van Hospitaalridders. De Ridderzaal wordt 
gedomineerd door drie dikke zuilen die de kruisgewelven ondersteunen. De opgravingen gaan 
nog steeds door. Daardoor kan Akko op toeristische belangstelling rekenen. 

 

Akko 

 

de haven van Akko 
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Na 1320, toen de tempeliers waren opgeheven en duidelijk was dat er niet op korte termijn 
een bruggenhoofd in Palestina kon worden gevestigd, is ook in Fryslân het 
kruistochtenthousiasme weggezakt. Niettemin bleef men de herinnering aan de inzet van 
weleer koesteren. Vooral in de verhalen die in de tweede helft van de vijftiende eeuw in het 
nog vrije maar bedreigde Westergo en Oostergo de ronde deden, vindt men heldendaden van 
legendarische Friese kruistochthelden terug. Dat waren Poptetus, de veroveraar van Lissabon, 
Hayo, de bedwinger van de toren van Diamate, Lambertus van Katrijp, de redder van de 
Mariaburcht in Pruisen, en Menaldus, de vaandeldrager bij Aken. Ze moesten het publiek 
ervan overtuigen dat de Friezen hun vrijheid niet alleen in de tijd van keizer Karel maar ook 
korter geleden door hun opoffering voor de kerk ruimschoots verdiend hadden. 

Een der aanvoerders van de tocht was graaf Willem I van Holland, die ook in Friesland het 
bewind had gevoerd en wiens naam aan beide kanten van de Zuiderzee een goede klank had. 
In 1216 begon de tocht; 212 schepen voeren de Maasmond uit en 80 andere bereikten langs 
de Lauwers de zee. De zeereis is beschreven door een tochtgenoot, die zijn verhaal voor de 
kroniek van Emo en Menko afstond. In Lissabon zagen zij het graf van Poptetus Ulvinga 
(letterlijk Wolvenzoon), die in 1147 bij de verovering der stad was gesneuveld. En wéér blijkt 
de geestdrift, die tot wondergeloof groeide:  
 
Aan de Oostkant buiten de stad is een eerbiedwaardig klooster, waar een palmboom wordt 
gewezen, die prachtig hoog rijst op het graf van de martelaar des Heren Jezus Christus, nl. 
Poptetus Ulvinga. Deze, na zijn naam in Heinricus te hebben veranderd, was vóór zeventig jaren 
een hoofdman in de krijgsdienst van Christus en eindigde daar met zijn wapendrager zijn leven 
in Christus. Door goddelijke openbaring heilig verklaard, verheugt hij zich nu in tijdelijke en 
eeuwige glorie. 

Door de bijgelovige toevoegsels heen straalt toch bij herhaling de gedachte: een krijgsknecht 
van Jezus Christus. 

Met het verlies van de vrijheid in 1498 hadden weinigen meer behoefte aan een dergelijke 
legitimatie. De verovering van Damiate kon sindsdien door de stad Haarlem geclaimd worden 
als de exclusieve prestaties van haar burgers. 
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Het geslacht Roorda 
 

Roorda’s zijn een beroemd en zeer oud fries geslacht. Over hen is in de Friese historie veel 
bewaard gebleven. Hieronder volgt een opsomming van de bekendste Roorda’s uit de 
geslachten Genum, Tjummarum en Cubaard.  In deze plaatsen bewoonden zij burchten, 
stinsen en states. Diverse Roorda’s ondertekenden het verbond van edelen en waren door hun 
machtige posities bekend in binnen en buitenland. De Roorda’s vormen een belangrijke basis 
van de interessante Friese historie. Ridder Roorda van Genum was een kruisridder die streed 
tegen het heidendom. De Roorda’s van Tjummarum, Genum en Cubaard waren jonkers of 
jonkheren.  

Op diverse begraafplaatsen in Noord Friesland zijn zeer oude grafstenen te vinden, soms 
rijkelijke versierd. Op deze stenen wordt meerdere malen gesproken over de adellijke  Roorda’s 
met de teksten jonker, de hoofdlinge of hovelingk. Diverse Roorda’s waren rond 1600/1700 
grietman (Burgemeester.  

Deze familie behoorde tot een oud Fries adellijk geslacht en waren afkomstig van Genum waar 
ze o.a. burchten of stinsen bewoonden. Meerdere malen tekenden de familie het verbond der 
edelen en bezaten belangrijke posities in regering der staten of provincie. De Roorda’s werden 
hogelijk genoemd om hun zedelijke bestaan en waren dappere strijders tegen het heidendom. 
Kruisridder Roorda (familiewapen met moorkop) vocht als ridder tegen de sarasenen, die 
onder aanvoering stond van een moriaanse prins, waarvan de geschiedenis meldt dat deze 
prins van grote afmeting en verwaande trots was. De prins ging een tweestrijd aan met ridder 
Roorda, maar deze wist de moorse prins te doden. Hij keerde terug naar het christenleger met 
op de punt van zijn zwaard het hoofd van de moriaanse prins. De ridderorde stond hem toe 
om vanaf dat moment om het moriaanse hoofd in zijn familiewapen, schild en op zijn vaandels 
te dragen. Uit de middeleeuwen stammende Nederlandse hervormde kerk te Genum zijn 
diverse Roorda’s in de kerk begraven. Hier ligt o.a. de enorme grafsteen van Ridder Roorda tot 
Roorda.  

Jonkheer Ruurt Roorda was de eerste Roorda van Genum anno 1190 na Christus.  
De eerste Roorda’s die vermeld staan in het boek van de Friese adel behoren tot het geslacht 
van Roorda van Tjummarum. De verbinding van de beide geslachten is volgens de aantekening 
van Douwe Roorda (1536/1601) omstreeks 1100 te zoeken als 1 familie.  
In de toren van de nederlands hervomde kerk te Genum vinden we een klok uit 1490, 
geschonken door jonker Wybrand van Roorda. Het opschrift luidt anno MCCCCXC “sub Dnu 
Dirico Eeckama Wybrando Roerda et uxore eius Auck Hesselo Advocato” . Tevens is er een 
grafsteen te vinden van Sybe Roorda die in 1586 gevallen is bij de slag van Boxum.  

Karel van Roorda staat bekend als de Friese vrijheidsstrijder.  Hij werd geboren in 1530. 
Hoewel zijn vader wellicht niet van Friese adel was, was zijn moeder dat zeker wel.  Zij was 
van Gelderse adel. Oorspronkelijk was Karel Lutheraan. Het verhaal gaat dat Karel Roorda 
door de Spaanse hertog Alpha gewantrouwd werd, waarna Karel naar het buitenland vertrok.  
Hij studeerde in Genève, het broeinest van protestantisme, waar hij later werd bekeerd tot het 
Calvinisme.  

Ook bracht hij een tijdje in Emden door bij de andere Friese ballingen. Tijdens de opstand 
tegen de Spanjaarden in de Lage Landen brak Roorda de strijd aan om terug te keren naar 
Holland.  Hij werd eerst gezand van Willem van Oranje en adjunct van admiraal Duco Martena 
in Hoorn. Na de val van de spaanse stadhouder keerden de ballingen terug naar Friesland. In 
de Friese staten ontwikkelde Roorda zich als een belangrijk figuur waar hij de Friese belangen 
in de Lage Landen behartigde. Ondertussen heeft Friesland met Willem Lodewijk van Nassau 
een nieuwe stadhouder gekozen. Maar de ego’s van Nassau botsten meerder malen vrij heftig 
met de roordisten. Willem Lodelijk had al spoedig in de gaten dat Karel van Roorda zich in 
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Friesland met alles bemoeide en veel bedisselde. Willem Lodewijk beveelt het vertrek van de 
Friesen uit Hasselt (Ov.), maar Roorda beveelt ze te blijven en dat doen ze uiteindelijk ook. 
Roorda en Willem Lodewijk staan lijnrecht tegenover elkaar. Naar deze beroemde Friese 
voorvechter Karel van Roorda zijn vele straten, maar bijvoorbeeld ook een bejaardentehuis in 
Grou genoemd.  

Poppe en Schelte van Roorda en Carel van Rooda behoorden uit het geslacht van Tjummarum. 
Ook zij ondertekenden meerdere malen het verbond der edelen. Hij was grietman van 
Idaderadiel van 1635 tot 1670 en woonde op Friesmastate te Idaard. Hij was gehuwd met 
Lisck Sapesdochter van Wissema. Carel werd met zijn vrouw begraven in de Galileërkerk te 
Leeuwarden, waar ook professor Andries Roorda in 1621 begraven werd.  
Carel Roorda was eind 16e eeuw leider van de unionistische factie van Friese edelen.  

De Roorda’s van Tjummarum. We vermelden hier de Roorda’s in lijn met de latere bewoner 
van Roorda State in Uihuizermeeden. In 1634 wordt Jetse Foekes Roorda vermeld al wonende 
op Roorda State te Tjummarum. Zij bewoonden diverse borgen en boerderijen in Friesland en 
speelden een belangrijke rol in het economische leven van de havenstad Harlingen. Op dit 
moment onderzoekt dr. Yme Kuiper het doopsgezinde verleden van dit Friese geslacht en 
andere invloedrijke Friese doopsgezinden. Dr. Kuiper is universitair hoofddocent aan de 
faculteit der godsgeleerdheid en godsdienstwetenschappen aan de rijksuniversiteit te 
Groningen.  Jetse Foekes Roorda was voorganger van de doopsgezinde gemeente te Harlingen. 
Hij trouwt met Pytrick Jacobs Eysma, geboren te Schraard, zij woonde op de Britsma State. 
Van enkele Roorda’s uit dit geslacht is bekend dat zij actief waren in het kerkelijke leven en 
bij de rechtsspraak. Jan Jacobs Roorda was woonachtig op Luursma State te Kimswerd, hij 
was ontvanger in Barradeel rond 1730 en diaken van doopsgezinde gemeente Harlingen. Zijn 
zoon Jacob Roorda was lid van de municipale raad van Harlingen en eigenaar van Harkema 
State onder Tjummarum. Kleinzoon mr. Jan Roorda promoveerde in Franeker en woonde de 
State in Nijeholtwolde. Mr. Evert Roorda was raadsheer aan het hof van Friesland en 
ontvanger generaal van de rentes perpétuelles te Leeuwarden en lid van het wetgevende lid 
van de orde van de Unie, lid in de orde van de Reunie. Evert was gepromoveerd in Harderwijk. 
Het wapen van deze Roorda’s, o.a. genoemd in het beroemde wapenboek van Abraham 
Ferwerda “Adellijk en aanzienlijk wapenboek van de zeven provinciën uit 1760 Leeuwarden, 
is het wapen met de drie gouden rozen met een zilveren wassenaar.  
De wapens van de Roorda’s werden later genoemd in het wapenboek van Piet Bultsma 
“Familiewapens in Noord Nederland”, uitgegeven door Wouter Tj. Roorda. Ongeveer 300 jaar 
later woonde uitgever Roorda in het voormalig raadhuis van Uithuizermeeden, die in de regio 
bekend staat als Roorda State, genoemd naar de oude Roorda State die de familie rond 
1600/1700 bewoonde. In deze State is nog veel familie erfgoed te zien, waaronder ook diverse 
schilderijen, portretten van Roorda’s.  

Over de Roorda’s is veel gepubliceerd en bekend. Het is onmogelijk om alles goed in beeld te 
brengen.  Wat belangrijke wetenswaardigheden hebben we hier geïnventariseerd.  
We beginnen in het jaar 1190 na Chr.  

Genum-Tjummarum 1190 Jonkheer Ruurt Roorda, zoon van Johan Roorda van Tjummarum 
en woonde op Roorda State, Cubaard. Oosterzee 1200 Jonkheer Roorda woonde op Roorda 
State, later eigenaar van het slot Roorda State, werd Willem I graaf v. Holland. Onlangs werd 
nog een oude gevelsteen terug gevonden.  

Poppingawier 1369 Elingus Roorda van Poppingha, Grietman van Idaderadeel 
Wergea 1450 Jonker Roorda Woonde op Ald Slot Roorda State 
Firdgum 1511 Juw Roorda, Rienck van Roorda en zijn vrouw Rixt Sickerdr. Van Juckema 
Firdgum, allen in Camstrastate  
Firdgum 1543 Taco van Roorda  
Firdgum 1549 Ruurds Roorda en zijn vrouw Hylck Galedr. Van Galema 
Firdgum 1711 Rinse Rinses Roorda 
Firdgum 1596 Ael van Roorda  
Grou 1522 Popcke Ruijrdts Roorda, Grietman Idaderadeel Woonde Roorda State  
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Jelsum 1581 Jonkvrouw Roorda, Getrouwd met Albert Van Dekema Wonende in Dekema 
State 
Marssum 1566 Jonkvrouw Anne Ruurds Van Roorda, getrouwd met Jonkheer Eade Heringa 
van Jongema.  
Wapen Roorda op poortgebouw Poptaslot nog te zien.  

Tjummarum 1634 Jetse Foekes Roorda, voorganger Doopsgezinde gemeente Harlingen.  
Woonde te Roordastate 
Idaard 1635 Karel van Roorda, grietman van Idaaderadeel 

Hennaard 1640 Jonkheer Johan van Roorda. In Hennaard vinden we nog een zeer oude 
grafsteen van Roordas uit 1576 Woonde Sassingahiem 
Hallum 1618 Vrouwe Doedt van Roorda, getr. Ernst van Harinxma A Donia, zij huwt na 
overlijden van Ernst in 1634 Herman van Rinssen. 
Toegangshek is nog aanwezig Woonde Goslinga State  
Holwerd 1572 Ruurd Roorda Woonde op Brandstede  
Kimswerd 1730 Jan Jacobs Roorda. Wapen 3 gouden rozen en zilveren wassenaar Woonde 
Luursma State  
Hitzum In de kerk van Hitzum vinden we een oude grafsteen van de Hennema en Roordema.  
Deze families woonden op Roordastate, een adelijke stins in Hitzum.  
Hier vinden we nog steeds een monumentale Friee stelp, genaamd Roordastate, met een 
bijzondere voorgeschiedenis.  
Menaldum Renick van Roorda Woonde Orxma State 
Ysbrechtum Grafmonument wapen Roorda  
Wirdum Grafsteen 1616 van Wytse van Kamminga en Rixt van Roorda 
Drachten Boerderij wapen Eminghe – Roorda  
Kollum In kerk steen wapen Eysinga Roorda  

Idaard Grafzerk Roorda Scheltinga en Carel van Roorda, grietman te Idaderadeel.  
Windwijzer boven kerkkoor Roorda Wissema 
Roordahuizen Deze plaats is genoemd naar de Roorda´s  
Augsbuurt Grafzerk Syts Roorda 1617 
Franeker Grafsteen Roorda, woonachtig Roordaburg, kasteel Roordaburg voor het eerst 
genoemd in 16e eeuw.  
Werd in de 16e eeuw bewoond door Sybrand Roorda. Naar hem is een bejaardentehuis 
genoemd in Franeker.  
Genum Doopvont van Feye van Roorda, bevindt zich sinds 1878 in het Fries museum, 
afkomstig kerk van Genum. 
Wapenboek In het midden van de 17e eeuw verschijnt het wapenboek Roorda met daarin 257 
gekleurde wapens van Friese geslachten.  
Zie Nederlandse leeuw 1886 Roorda van Eysinga.  
Codex Roorda Rond 1480 tot 1504 wordt Codex Roorda geschreven.  
Dit is een Middeleeuws handschrift met vooral oude Friese wetsteksten.  
Dit gold als handleiding voor het Friese geslacht.  
Het is deels in het oude Fries opgesteld en heeft daardoor grote taalkundige en historische 
waarde.  
De codex Roorda is bewaard gebleven en in het bezit van Tresor.  
De eerste bezitter van het boek was Carel Van Roorda.  
Hardegarijp 1750, Roorda State 

Hennaard Hier vinden we de grafstenen van Ruurd van Roorda, met het latijnse opschrift 
(Ruurd gesproten uit de stam van Roorda die het vaderland zoveel diensten heeft bewezen).  
Lutjewoude/angsbuurt Hier vinden we in de kerk het graf van jonkheer Syts van Roorda 
1568–1617.  
Sneek Hier woonde rond 1761 de bekende zilversmid Sicco Roorda, zijn zilverteken was te 
herkennen aan .R.  
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Straatnamen Roordaweg Harlingen.  
Teake Jan Roordaschool Wijtgaard.  
Roordastraat Ginnum.  
G. Roordastraat Oosterzee.  
Master Roordawei Tijnje.  
Sybrand Roordastritte Spanum.  
Johan Roordastraat Tzummarum.  
Roordaweg Niebert-Boerakker.  

De Roorda’s zijn een bekend en zeer oud Fries geslacht. Over deze familie is in de Friese 
historie veel bewaard gebleven. De eerste vermeldingen zijn vanaf 755 na Christus. Roorda 
van Genum was een Friese kruisvaarder. 

Toen paus Innocentius III in 1215 opriep tot de Vijfde Kruistocht, gaven de hoofdeling Roorda 
van Genum en zijn broer Johan Roorda van Genum gevolg aan de oproep. Zij scheepten zich 
in, net als vele andere Friezen en Hollanders, en voeren uit om onder leiding van Willem I van 
Holland te strijden. Toen ze in het Heilige Land aankwamen, stonden de legers van de 
christenen tegenover de Saracenen. Een Moorse prins stapte in volle wapenuitrusting uit het 
leger van de Saracenen naar voren en begon de christenen te bespotten en uit te dagen. Toen 
hij de christenen opriep tot een tweestrijd nam Roorda van Genum de uitdaging aan. Hij wist 
de Moor te doden, onthoofdde hem en nam het hoofd van de prins op de punt van zijn zwaard 
mee terug naar het leger van de christenen. Na deze kloeke daad mocht het geslacht van 
Genum een Moors hoofd op zijn wapen voeren en werd Roorda tot ridder geslagen. Met zijn 
broer Johan Roorda van Genum liep het minder goed af; hij sneuvelde in de strijd tegen de 
moslims. Van de Roordastate, waar Roorda van Genum woonde, is tegenwoordig niets meer 
te vinden. Tot 1605 werd de stins bewoond. 

De patriarch van Jeruzalem gaf in 1218 blijk van grote waardering voor de Friezen door te 
verklaren dat: 

alle, die van Oostergo, dewelken het kruis aangenomen hebben, en zo op hunne reis 
naar Jeruzalem, als naderhand, wanneer ze met ons in Egypte aangekomen zijn, groote 
moeyelykheden in zwaarigheden en onkosten geleeden hebben [...] En wij geeven eene 
loflijke getuigenis aan het Vriesche Volk; omdat de voorgemelden zich wel gedragen en 
in dienst van Jezus Christus Godvruchtlijk gearbeid hebben. 

 

Hieronder volgt een opsomming van de bekendste Roorda’s uit de geslachten Genum, 
Tjummarum en Cubaard. In deze plaatsen bewoonden zij burchten, stinsen en states. Diverse 
Roorda’s ondertekenden het verbond van edelen en waren door hun machtige posities bekend 
in binnen–en buitenland. De Roorda’s vormden een belangrijke basis van de interessante 
Friese historie. Ridder Roorda van Genum was een kruisridder, die streed tegen het 
heidendom. Onder de Roorda’s van Tjummarum, Genum en Cubaard kwamen diverse jonkers 
of jonkheren voor. Op diverse begraafplaatsen in Noord Friesland zijn zeer oude grafstenen te 
vinden, soms rijkelijk versierd, waarop meerdere malen wordt gesproken over de adellijke 
Roorda’s met de teksten jonker, de hoofdlinge of hovelingk. Diverse Roorda’s waren rond 
1600/1700 grietman (Burgemeester). 
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Deze familie is een oud Fries adellijk geslacht en was afkomstig uit Genum, waar ze o.a. 
burchten of stinsen bewoonden. Meerdere malen tekende deze familie het verbond der edelen 
en bekleedden belangrijke posities in de regering der staten of provincie. De Roorda's waren 
dappere strijders tegen het heidendom. Kruisridder Roorda (familiewapen met moorkop) vocht 
als ridder tegen de Saracenen, die onder aanvoering stonden van een Moorse prins, waarvan 
de geschiedenis meldt dat deze prins van grote afmeting en van verwaande trots was. De prins 
ging een tweestrijd aan met ridder Roorda, maar de laatste wist de Moorse prins te doden. Hij 
keerde terug naar het christenleger met op de punt van zijn zwaard het hoofd van de Moorse 
prins. De ridderorde stond hem toe om vanaf dat moment het Moorse hoofd in zijn 
familiewapen, schild en op zijn vaandels te dragen.  In de uit de Middeleeuwen stammende 
Nederlandse-hervormde kerk te Genum zijn diverse Roorda’s in de kerk begraven. 

Diverse pausen riepen de edelen in Europa op om deel te nemen aan de kruistochten. Diverse 
Roorda's namen hier aan deel waaronder ridder Roorda van Genum. Zijn broer Johan kwam 
bij een van deze tochten bij gevechten in Jeruzalem om het leven. 

Jonkheer Ruurt Roorda was een nakomeling van ridder Roorda van Genum, anno 1190 na 
Christus. De eerste Roorda’s die vermeld staan in het boek van de Friese adel, behoren tot 
het geslacht van Roorda van Tzummarum. Volgens de aantekeningen van Douwe Roorda 
(1536/1601) omstreeks 1100, is hier sprake van één familie. 

In de toren van de Nederlands-hervormde kerk te Genum vinden we een klok uit 1490, 
geschonken door jonker Wybrand van Roorda. Het opschrift luidt anno MCCCCXC “sub Dnu 
Dirico Eeckama Wybrando Roerda et uxore eius Auck Hesselo Advocato” . 

Tevens is er een grafsteen te vinden van Sybe Roorda, die in 1586 gevallen is bij de slag van 
Boxum. 

Admiraal Doeke van Martena was bevriend met Karel van Roorda. Martena was een 
belangrijke schakel tussen Willem van Oranje en de Friese ballingen. Karel van Roorda wil 
een zelfstandig Friesland en staat daarmee lijnrecht tegenover Willem Lodewijk van Nassau, 
die Friesland meer als een provincie van Nederland ziet. 

Roorda en Martena zaten van 1581 tot 1592 als Friese afgevaardigden samen in de Staten 
Generaal. 

Karel van Roorda staat bekend als de Friese vrijheidsstrijder. Hij werd geboren in 1530. 
Oorspronkelijk was Karel Lutheraan. Het verhaal gaat dat Karel Roorda door de Spaanse 



568 

 

hertog Alpha gewantrouwd werd, waarna Karel naar het buitenland vertrok. Hij studeerde in 
Genève, het broeinest van protestantisme, waar hij later werd bekeerd tot het Calvinisme. Ook 
bracht hij een tijdje in Emden door bij de andere Friese ballingen. 

 

De Roorda State lag ten westen van de kerk van Genum (Ginnum), gemeente Ferwerderadiel. 

Algra schrijft in 1957 in "De historie gaat door het eigen dorp" het volgende: 
"Bij Genum stonden zelfs twee adellijke huizen, terwijl Reitsum er één had. Ik bedoel Roorda 
en Aylva bij Genum en Stania onder Reitsum. Op de plaats waar eens de stinsen stonden, 
treft men nu grote boerderijen aan. Aan de grootte van de hof en aan sommige fragmenten 
van een gracht kan men nog duidelijk zien, dat hier indertijd niet "zo maar een boerderij" heeft 
gestaan. Beginnen we met Roorda. Dit is een heel belangrijk geslacht geweest. Of eigenlijk 
waren het er drie: de Roorda’s van Tzummarum, die een halve maan in het wapen voerden, 
de Roorda’s met de baar, die o.a. in Cubaard hebben gewoond en die een lijkbaar in hun 
wapen hadden en dan de Roorda’s van Genum, die een kop van een 'Moriaan' met tulband in 
hun blazoen vertoonden. Waarschijnlijk zijn alle Roorda’s weer familie van elkaar, maar het 
schijnt moeilijk aan te tonen, hoe de drie takken ten slotte bij elkaar komen. De halve maan 
en de Moriaan doen denken aan de kruistochten. In 1224 zouden b.v. een Ruurd en een Johan 
Roorda naar het Heilig land zijn gegaan met het leger, dat aangevoerd werd door de hertog 
van Brabant. Johan sneulvelde er, maar Ruurd keerde terug, zo zeggen de oude verhalen". 

“De kop van de Moor in het wapen van de Genumer Roorda’s zo wordt verhaald, is ook te 
danken aan de kruistochten. Een der Roorda’s kon als David de smaadtaal en uitdagingen 
van een Mohammedaanse kampvechter niet verdragen en bond de strijd met deze ongelovige 
aan. Hij overwon en keerde met de kop van de verslagen vijand in het legerkamp der zijnen 
terug en omdat hij zo dapper geweest was, werd hij tot ridder geslagen en mocht hij voortaan 
de afbeelding van de kop van de Moor in zijn wapen voeren". 

Tot zover Algra. De familie Roorda wordt in echte stukken pas in 1397 als Rowertha to Ghenim 
vermeld. In dat jaar gaf Aylika Rowertha als borg voor Bauke Siurdisma (Sjoerdsma) te 
Lekkum 40 pondemaat te Deinum aan Scelta Folpertha. Tot 1507, dus tot 120 jaar later, 
zouden de erfgenamen Roorda de verwanten of rechtsopvolgers van Sjoerdsma (zie Sjoerdsma 
State te Lekkum) aanspreken om terugbetaling van deze borgsom. Een zwager van Aylko 
Roerda was Wilko, waarschijnlijk dezelfde als Wilcke Roeuerda die in 1422 als Schieringer 
hoofdeling het Grote Verbond mee bezegelde. Een zoon van Aylika was Syds Roorda, in 1447 
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getrouwd met Etheke Ropta. Na Syds' dood hertrouwde zij met Wobbe Gerlofs Wobbema en 
woonde met hem op Wobbema State te Driesum. Een zoon van Syds, Wibrandus of Wybren 
Roorda wordt in 1470 vermeld als hij de door zijn grootvader betaalde borgsom probeert terug 
te krijgen. Douwa her Syucksma (zie Siuxma State te Waaxens) was waarschijnlijk een 
verwant van Wybren Roorda, want hij treedt samen met hem op. In 1474 komt Wybren ‘in het 
nieuws’ als hij zijn zusters die dan non in het klooster Bethlehem zijn met een rente uitboedelt. 
In 1487 hadden hij en zijn vrouw Auck te Herwey met andere erfgenamen een geschil over de 
Herwey-erfenis. Hun naam komt voor op de kerkklok van Genum uit 1490. Wybren Roorda 
trad ook in de naburige dorpen Wanswerd en Jislum als hoofdeling op: in 1491 sloot hij zich 
met deze dorpsgemeenten aan bij het verbond met Groningen; in 1505 werd hij genoemd 
onder de edelen van Ferwerderadeel. 

Wybren had twee zoons, Syds en Feye. Deze gebroeders en hun zwager Lieuwe Hettes 
procedeerden in 1507 over de Sjoerdsma-zaak uit 1397 tegen de erfgenamen van Menna 
Eeminga en Ropke Remmerda. Syds Wybrens Roorda erfde Roorda goet en wordt in 1511 en 
1540 als eigenaar vermeld. Hij was getrouwd met Eesck van Donia. Algra vermeldt Hil van 
Aylva als zijn vrouw, maar was daarmee vrijwel zeker abuis. Uit het huwelijk van Syds en 
Eesck werd namelijk een dochter geboren met de naam Hil, die met Rienk van Aylva trouwde. 
Door deze verbintenis tussen de Roorda’s en Aylva’s verscheen deze wijdvertakte familie ook 
in Genum. 

Feye had twee zoons, Syds en Feye. Deze gebroeders en hun zwager Lieuwe Hettes 
procedeerden in 1507 over de Sjoerdsma-zaak uit 1397 tegen de erfgenamen van Menna 
Eeminga en Ropke Remmerda. Syds Wybrens Roorda erfde Roorda goet en wordt in 1511 en 
1540 als eigenaar vermeld. Hij was getrouwd met Eesck van Donia. Algra vermeldt Hil van 
Aylva als zijn vrouw, maar was daarmee vrijwel zeker abuis. Uit het huwelijk van Syds en 
Eesck werd namelijk een dochter geboren met de naam Hil, die met Rienk van Aylva trouwde. 
Door deze verbintenis tussen de Roorda’s en Aylva’s verscheen deze wijdvertakte familie ook 
in Genum. 

Feye (de jonge) had een zoon, Wybrand, en 5 dochters. Of Wybrand in zijn jongere jaren in 
Genum heeft gewoond is niet zeker. Omstreeks 1607 woonden zijn zusters, waaronder Wick 
Roorda, te Genum. In 1640 worden de erfgenamen vermeld van Bocke van Burmania die 
getrouwd was geweest met Ursel Feyedr. van Roorda. In 1656 wordt er wel een Wybrand 
Roorda te Genum vermeld. De zoons van Wybrand waren Douwe en Feye. Die laatste heeft 
het tot schout bij nacht gebracht. Beiden hadden kinderen, maar met die kinderen sterft het 
geslacht van de Roorda’s van Genum uit. Of deze laatste generaties Van Roorda nog in Genum 
hebben gewoond? Bovengenoemde Douwe was in Leeuwarden geboren, wat er in ieder geval 
op wijst dat de familie niet meer het hele jaar door te Genum woonde. 

In 1696 staat de stem op naam van burgemeester Recalf voor de ene en op die van Pijtje 
Luytjens, weduwe van Tjepke Taekes, voor de andere helft. In 1718 is Pijtje Luytjens volledig 
eigenaresse en in 1738 haar dochter Rinske Tjepkes gehuwd met Otto Lambergen. Hun zoons 
prof. Tiberius en dr. Sybrandus Lambergen zijn tot 1778 eigenaren. In 1790 is een Roorda 
gebruiker (genoemd naar de state?) en in 1818 hebben Jacob Bottes Roorda en P.J. Goslinga 
het goed samen in eigendom. Het blijft in deze familie Roorda tot 1850 wanneer de familie 
Tilma eigenaar wordt. In 1858 wordt de plaats verdeeld en komt het huis aan Pier Jans Tilma. 

Waarschijnlijk is de state reeds voor 1723 afgebroken, want er is geen tekening bekend van 
het huis bekend van Jacob Stellingwerf. De "Tegenwoordige Staat van Friesland" meldt dan 
ook rond 1785: "...deze heerlijkheden zyn ook reeds voor veele jaaren verdweenen". (Roorda 
èn Aylva State.) Op de kadastrale minute van omstreeks 1830 komt een kop-hals-romp 
boerderij voor die kennelijk nadien vervangen is door de tegenwoordige. 
Op het omgrachte terrein staat een boerderij met een gaaf dwars gebouwd voorhuis, dat door 
middel van een halsgedeelte verbinding heeft met de schuur (afb. 146). De ingang is in het 
midden van de voorgevel, ter weerszijden zesruitsvensters, midden ige eeuw. Volgens M.S.E. 
Visser in 1960 zou er een toegangspoort geweest zijn tegenover de plaats waar de stookhut 
van de boerderij stond; onder de karnhoek zou een kelder zijn. Op de plaats van de vroegere 
State bevindt zich nu een boerderij. 
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De terp van Hitzum is een van een reeks terpen tussen Tzum en Harlingen. Het gebied rond 
Hitzum lag een drieduizend jaar geleden in een soort kwelderlandschap met geulen en kreken. 
In dit krachtenspel van eb en vloed ontstonden de iets hoger gelegen kwelderwallen.aan de 
voetvan de Hitzumer terp op de plaats van de boerderij zien we een naam staan; Roordama of 
Roorda. Dit duidt erop dat hier een adelijke state of stins moet hebben gestaan waarvan de 
Roorda ’s waarschijnlijk een van de eerste bewoners zijn geweest. In de Tegenwoordige Staat 
van Friesland deel 2 van 1786 komen we bij Hitzumdevolgendeomschrijving tegen:   

“ Men ziet hier nog de hieming en graften van de oude sterke State Roordema-Stins” 

Maar al in de 16e eeuw is de naam Roorda aan deze locatie verbonden en ook nadien wordt 
de naamRoor da met Hitzum gekoppeld. De boerderij Roorda state te Hitzum blijkt dan ook 
een buitengewoon rijke geschiedenis te hebben; zowel bouwhistorisch als landbouwhistorisch. 

Boerderij Roorda State is een monumentale Friese stelp die, incl. de bijbehorende kavels 
landbouwgrond, buiten agrarisch gebruik is geraakt. Gezamenlijk hebben Stichting Boerderij 
en Landschap, het Fryske Gea en de Friese boerderijenstichting hergebruik van deze nagenoeg 
in oorspronkelijke staat verkerende boerderij en omliggende gronden (1,5 hectare) mogelijk 
gemaakt. 
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Tijdens de opstand tegen de Spanjaarden in de Lage Landen ging Roorda de strijd aan om 
terug te keren naar Holland. Hij werd eerst gezant van Willem van Oranje en adjunct van 
admiraal Duco Martena in Hoorn. Na de val van de Spaanse stadhouder keerden de ballingen 
terug naar Friesland. In de Friese staten ontwikkelde Roorda zich tot een belangrijk figuur 
waar hij de Friese belangen in de Lage Landen behartigde. Ondertussen heeft Friesland met 
Willem Lodewijk van Nassau een nieuwe stadhouder gekozen. Maar de ego’s van Nassau 
botsten meerder malen vrij heftig met de Roorda's  Willem Lodewijk had al spoedig in de gaten 
dat Karel van Roorda zich in Friesland met alles en nog wat bemoeide en veel bedisselde. 
Willem Lodewijk beveelt het vertrek van de Friezen uit Hasselt (Ov.), maar Roorda beval ze te 
blijven en dat doen ze uiteindelijk ook. 

 

Roordaburcht Franeker (naar een tekening van Jacobus van Stellingwerf 1719) 

Roorda en Willem Lodewijk staan lijnrecht tegenover elkaar. Naar deze beroemde Friese 
voorvechter Karel van Roorda zijn vele straten, maar bijvoorbeeld ook een bejaardentehuis in 
Grouw genoemd. Mr. Karel van Roorda had rond 1550 veel macht in Friesland en hij wordt 
de Friese vrijheidsstrijder genoemd. De Oranjes uit Holland wilden Friesland destijds inlijven 
en hun macht en bezittingen uitbreiden. Dit ging ten koste van de Friese identiteit. Karel van 
Roorda verzette zich hier fel tegen. Roorda had overal bekenden en contacten, waaronder 
Willem van Oranje, Hertog Karel van Gelre en zijn vriend Van Oldebarnevelt. Ook kende hij 
Willem Lodewijk en de Spaanse Hertog Alpha. Roorda had naast zijn functie in het Provinciaal 
bestuur van Friesland, tevens zitting in de Staten Generaal in Den Haag en was bevriend met 
de bekende edelman Doeke Martena. 

Roorda had alles over voor “It Heitelấn”, zo schreven historici later. Op 10 november 1601 
overlijdt Roorda. De Friese bevolking wilde zijn standbeeld in Leeuwarden, in plaats van het 
standbeeld van Van Oranje, maar helaas werd er door Hollandse invloeden, voor Friesland 
anders besloten. Als eerbetoon aan deze “grote Fries” werd na zijn overlijden de vlag halfstok 
gehesen op het admiraalschip te Harlingen. Karel van Roorda wordt niet genoemd in de canon 
van Friesland, evenals zijn bekende Friese voorvader ridder Roorda van Genum. Beide waren 
echter belangrijk in de Friese geschiedenis. Poppe en Schelte van Roorda en Carel van Roorda 
behoorden uit het geslacht van Tjummarum. Ook ondertekenden zij meerdere malen het 
verbond der edelen. Hij was grietman van Idaarderadeel van 1635 tot 1670 en woonde op 
Friesemastate te Idaard. Hij was gehuwd met Lisck Sapesdochter van Wissema. Carel werd, 
evenals zijn vrouw, begraven in de Galileërskerk te Leeuwarden, waar ook  professor Andries 
Roorda in 1621 begraven werd. 
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Carel Roorda was eind 16e eeuw leider van de unionistische fractie van Friese edelen. In 
Grouw is een bejaardentehuis vernoemd naar Carel Roorda. 

We vermelden hier de Roorda’s in lijn met de latere bewoner van Roorda State in 
Uihuizermeeden. In 1634 wordt Jetse Foekes Roorda vermeld, wonende op Roorda State te 
Tzummarum. Hij bewoonde diverse borgen en boerderijen in Friesland en speelden een 
belangrijke rol in het economische leven van de havenstad Harlingen. Op dit moment 
onderzoekt dr. Yme Kuiper het doopsgezinde verleden van dit Friese geslacht en andere 
invloedrijke Friese doopsgezinden. Dr. Kuiper is universitair hoofddocent aan de faculteit der 
Gods geleerdheid en godsdienstwetenschappen aan de rijksuniversiteit te Groningen. 

Jetse Foekes Roorda was voorganger van de doopsgezinde gemeente te Harlingen. Hij trouwt 
met Pytrick Jacobs Eysma, geboren te Schraard, zij woonde op de Britsma State. Van enkele 
Roorda’s uit dit geslacht is bekend dat zij actief waren in het kerkelijke leven en bij de 
rechtsspraak. Jan Jacobs Roorda was woonachtig op Luursma State te Kimswerd, hij was 
ontvanger in Barradeel rond 1730 en diaken van doopsgezinde gemeente Harlingen. Zijn zoon 
Jacob Roorda was lid van de municipale raad van Harlingen en eigenaar van Harkema State 
onder Tjummarum. Kleinzoon mr. Jan Roorda promoveerde in Franeker en bewoonde de State 
in Nijeholtwolde. Mr. Evert Roorda was raadsheer aan het hof van Friesland en ontvanger 
generaal van de rentes perpétuelles te Leeuwarden en lid van het wetgevende lid van de orde 
van de Unie, lid in de orde van de Reunie. Evert was gepromoveerd in Harderwijk. Het wapen 
van deze Roorda’s, o.a. genoemd in het beroemde wapenboek van Abraham Ferwerda “Adellijk 
en aanzienlijk wapenboek van de zeven Provinciën uit 1760 Leeuwarden, is het wapen met de 
3 gouden rozen met een zilveren wassenaar. De wapens van de Roorda’s werden later genoemd 
in het wapenboek van Piet Bultsma “Familiewapens in Noord Nederland”, uitgegeven door 
Wouter Tj. Roorda. 

Ongeveer 300 jaar later woonde uitgever Roorda in het voormalig raadhuis van 
Uithuizermeeden, die in de regio bekend staat als Roorda State, genoemd naar de oude Roorda 
State die de familie rond 1600/1700 bewoonde.  In deze State is nog veel familie-erfgoed te 
zien, waaronder ook diverse schilderijen, portretten van Roorda’s. 

 
Jonker Roorda vertrok in 1096 met enige andere edelen naar het Heilige Land. Zij hielpen Jeruzalem 

in te nemen  ten behoeve van Hertog Godfried van Bouillon. Er bestaat een bekende Westfriese spreuk: 

"Mei Gemach, sei Goffe Roorda, in krygge ien Fuwst yn't Each" 

 
 Godfried Roorda vertrekt met zijn schildknaap Liauckama naar het Heilige Land. Over jonker 

 

Over Jonker Roorda is een oude vertellingbewaard gebleven. De jonker ging op kruistocht met zijn 
schildknaap. Roorda sneuvelde en de schildknaap nam het hoofd van Roorda mee terug naar Friesland 
en gaf het aan de vrouw van de Jonker. Zij bewaarde het in een kast, zo gaat de oude vertelling. En 
wanneer het hoofd verplaatst werd ging het spoken in het huis. De legende verteld dat een knecht, die het 
hoofd een keer verplaatste, grote angsten moest doorstaan, omdat er een dreigend lawaai losbarstte.  
Het kastje waar het hoofd altijd in lag is nog bewaard gebleven. 
 
 

 

Rond 1480 tot 1504 wordt Codex Roorda geschreven. Dit is een Middeleeuws handschrift met vooral oud 

Friese wetsteksten. Dit gold als handleiding voor het Friese geslacht. Het is deels in het oude Fries  

opgesteld en heeft daardoor grote taalkundige en historische waarde. De codex Roorda is bewaard 

gebleven en in het bezit van Tresor. De eerste bezitter van het boek was Carel Van Roorda. 
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In 1800 was de codex van Roorda in het bezit van de Duitse wetenschapper Karel Freiherr van  

Richthopen (adel) Deze verkocht de codex aan Friesland. 

De Codex Roorda is een middeleeuws handschrift met Latijnse en Oudfriese wetsteksten. Over de  

Datering wordt verschillend gedacht. Deze varieert van 1480 tot 1504. De Codex Roorda is van 

belang omdat daarin het middeleeuwse Friese recht wordt beschreven, dat gold voor de vestiging 

van het centraal gezag in Friesland. Daarnaast is het taalkundig van belang omdat het deels in het 

Oudfries is opgesteld. De Codex Roorda is in bezit van en wordt bewaard bij Tresoar te Leeuwarden. 

 

De oorsprong van de Codex Roorda is niet duidelijk. Waarschijnlijk is men in 1480 begonnen met het 

maken van het boek. Briquet dateerde het boek aan de hand van watermerken op 1495. Hernieuwd  

papieronderzoek heeft nu geleid tot een datering omstreeks 1504. Wie het boek heeft laten samenstellen 

is onduidelijk. De eerste bezitter was Karel van Roorda, halverwege de 17e eeuw grietman van 

Idaarderadeel en (ook) lid van Gedeputeerde Staten. Als lid van een adellijk Fries hoofdelingengeslacht, 

is het mogelijk, maar niet zeker, dat het wetboek al anderhalve eeuw familiebezit was. 

Karel van Roorda (†1670) heeft de codex aan Simon Abbes Gabbema (1628 – 1688), Landshistorieschrijver  

van de provincie Friesland, gegeven (of verkocht). Na de vestiging van het centraal gezag door hertog  

Albrecht van Saksen in 1498, was er een einde gekomen aan de eeuwen van de Friese Vrijheid, een 

periode waarin de Friezen geen enkel gezag, leenheer of landsman erkenden behalve de keizer. Zij waren  

tot dan vrij hun eigen rechtspraak te organiseren en baseerden deze op eeuwenoude uitgangspunten.  

Het mag duidelijk zijn dat een historicus als Gabbema in de 17e eeuw meer aan het boek had dan een  

grietman als Van Roorda.Er is een lacune in de geschiedenis van de Codex Roorda vanaf het moment  

dat Gabbema het in bezit had tot de volgende bezitter, Petrus Wierdsma (1729-1811). Het is mogelijk  

dat ds. Johannes van der Waeijen, de opvolger van Gabbema, het boek als onderdeel van de  
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professionele nalatenschap van Gabbema heeft overgenomen. Volgens de Leeuwarder stadshistoricus  

Wopke Eekhoff in een lezing voor het Fries Genootschap in 1854, is het onwaarschijnlijk dat Petrus  

Wierdsma het boek geërfd heeft: zijn vader was arts en Petrus was notaris/rechtsgeleerde. Eekhoff  

weet ook te vertellen dat Petrus Wierdsma boeken en codices heeft overgenomen uit de nalatenschap  

van Werumeus, Halsema, Heringa en anderen, maar of de Codex Roorda hier tussen zat, is niet bekend.  

Petrus Wierdsma bestudeerde en publiceerde over de oude Friese wetten en zeker is dat hij hiervoor  

de Codex Roorda gebruikte, die hij vertaalde en vergeleek met de wetsteksten uit de codices Dousa en  

Emmius. Na zijn overlijden deden de weduwe en zoon van Wierdsma het belangrijkste deel van zijn  

bibliotheek in een veiling van de hand. Handschriften, zoals de Codex Roorda, bewaarden zij nog.  

In 1858 werden ook deze verkocht. De Codex Roorda kwam in het bezit van de Duitse germanist, 

rechtsgeleerde en hoogleraar Karl Freiherr von Richthofen (1811 – 1888). Zijn belangrijkste publicatie  

in relatie tot de Codex Roorda is Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte (in drie delen tussen  

1880 en 1886). De Provinciale Bibliotheek van Friesland (nu onder de naam Tresoar) heeft in 1922 uit  

de nalatenschap van Von Richthofen tien Oudfriese handschriften aangekocht, waaronder de 

Codex Roorda (aangeduid als Ro). Daar wordt het nog steeds bewaard. 
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Grafzerk Sixtus Roorda 1617 van de Edele jonkheer Sixtus van Roorda ligt in de kerk. Op de hoeken 

alliantiewapens: Roorda – Herwei, Scheltema – Harkema, Ayla – Unia. Op de grafzerk staat een latijnse  

tekst: Bijgezet is hier de verbijsterende schrik van de Spanjaarden Roorda aan het leven ontrukt. 

Schutse en Hoop van zijn land heeft al de wereld in zijn roem. Zijn ziel voert ten deel aan d’Olympus. 

 



576 

 

 

Een prentje van de artistieke voordeur van de Harkema –State 

 

Een eeuwen oude sage omtrent deze boerderij wil ik jullie niet onthouden. Boven de deze deur zien  

we de zo menigvuldig voorkomende optrekking van de muur met een venster er in, dat gezamenlijk  

hier meestal “Kajùt” wordt genoemd. Elders in Friesland hoort men het vaak “Spaensk-geveltsje”  

betitelen, terwijl de practische “Bilkerts” vroeger meestal van “kykùt”  spraken. Langzaam zijn ze daar  

ook overgegaan naar de naam “kajùt”. (Dit duurt meestal een tijdje).Welnu, aan de rechterzijde 
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(van buitenaf gezien) van die kajùt” toont men ons op de zolder een klein, 

in de wand gemaakt kastje. Hierin stond vroeger een doodshoofd en aan dit doodshoofd is de volgende 

 legende verbonden. Ten tijde der kruistochten, welke duurden van de 11 de eeuw tot de 13 de eeuw, 

 woonde op de Harkema-State een tijdlang een telg uit het adelijk geslacht der Roorda’s. 

 Deze jonker Roorda meende, dat zijn eer meebracht, dat ook hij het heilige graf in Palestina mede 

 had te verdedigen, en hij wenste diensvolgens ter kruistocht te gaan. Dit verdriette zijn nog jeugdige 

 echtgenote zeer. Wel begreep zij, dat de eer van haar gemaal er toe leidde, dat zijn besluit door moest 

gaan, doch de vrees hem niet weer terug te zien, Schokte haar hevig.. Hij troostte haar echter met de 

 gelofte: “Gij zult mij terug zien, zo niet levend, dan dood en al is het ook maar enkel mijn hoofd.”  

Jonker Roorda vertrok naar Palestina met zijn schildknaap en gelaste deze om, indien hij in de strijd 

 mocht vallen, zijn hoofd te bemachtigen en daarmee onverwijld naar Friesland te trekken. 

 Dit gebeurde : Roorda sneuvelde en de schildknaap bracht het hoofd aan de weduwe, die het bewaarde 

 tot aan haar dood. Maar dat niet alleen, ze zorgde er tevens voor, dat het ook in de toekomst in ere 

zou worden gehouden. Het kreeg een vaste plaats in een kast en bij iedere verbouwing van het gebouw 

ging het van de ene naar de andere over, en nu was het vreemde, het geheimzinnige van het geval,  

dat wanneer het doodshoofd niet op zijn plaats stond, dan begonhet in huis te spoken. 

 Een knecht, die daar de spot mee dreef, nam het eens weg en verstopte het onder het “stalt”  

(houten stoep aan de waterkant), maar toen brak er zo’n hels lawaai los,dat het in huis niet was uit 

 te houden en dit bedaarde niet voor en aleer de knecht zijn euveldaad had bekend en het hoofd  

weer op zijn plaats had gezet. Toen er eens een nieuwe boer op de boerderij kwam had ook deze  

de fatale moed om het hoofd weg te nemen, om het te begraven op het kerkhof. Maar toen moest  

de hele boerenstand het ontgelden, want er brak een lanbouwcrisis uit. Het kastje,waarin eenmaal 

 het hoofd werd bewaard, is er nog, maar het hoofd zelf is verdwenen en niemand weet waar het is 

gekeerd, en evenzo is het gegaan met de spoken. Niets is op deze aarde bestendig! 
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De Friese vrijheid 
 

Als rode draad door de hele verhaal loopt een aantal kernvragen met betrekking tot de Friese Vrijheid: 
Wat behelsde de idee van de Friese Vrijheid nu precies, waar was hij op gebaseerd, en wie waren er 
Eigenlijk vrij? Na lezing van de verschillende bijdragen blijkt dat er nog veel onduidelijk is. Eén  
basisgegeven is dat de verschillende Friese landen in de Middeleeuwen geen landsheren kenden.  
Deze Friese landen besloegen de huidige provincies Friesland en Groningen, evenals Ostfriesland in  
Duitsland. Zij claimden een vrijheid die zou zijn geschonken door Karel de Grote. 
  
De vrije Friezen vormden zogenaamde landgemeenten of terrae, die als zelfstandige eenheden 
functioneerden. De inwoners van de landsgemeenten kozen rechters uit hun midden. Dit ambt rouleerde 
meestal jaarlijks. Zo werd er een wankele machtsbalans onderhouden in deze verschillende 
vetemaatschappijen. Wie de kroniek van het klooster Bloemhof uit de dertiende eeuw of de verslagen 
van de verschillende vetes tussen de hoofdelingen in Westerlauwers Friesland in de vijftiende eeuw leest, 
begrijpt dat de balans snel verstoord was. Telkens moest een nieuw evenwicht gezocht worden. Een 
belangrijk discussiepunt is wie er nu eigenlijk vrij waren. Gold dat voor alle Friezen en was er sprake van 
zogenaamde boerenrepubliekjes? Daarmee zouden de Friezen een vroege vorm van democratie hebben 
bezeten. Moderner onderzoek naar Westerlauwers Friesland heeft echter aangetoond dat de 
laatmiddeleeuwse hoofdelingen die zich vooral in de vijftiende eeuw duidelijk manifesteerden niet uit de 
laag van de eigenerfde boeren waren ontstaan, maar dat hun voorgeslacht meestal kon worden 
teruggevoerd op dezelfde mensen die in de schaarse dertiende-eeuwse bronnen al als nobiles worden 
opgevoerd. In enkele gevallen is hun afstamming zelfs tot in de twaalfde eeuw terug te voeren. Het lijkt  
dan ook waarschijnlijker dat niet alle Friezen vrij waren, maar dat de vrije Friezen diegenen waren die 
genoeg eigen bezit hadden om aan de rechtspraak deel te nemen. Dit betekende in de praktijk de 
eigenerfde boeren en de adel. 
 
Ten slotte moet gewezen worden op de pan-Friese ideologie van de Friese Vrijheid, die zich vanaf de 
dertiende eeuw waarneembaar over alle Friese landen verspreidde middels een klein corpus aan in het  
Oudfries gestelde handschriften, die naast rechtsteksten ideologisch getint materiaal bevatten. Deze  
combinatie hoeft niet te verbazen: de ideologie van de Friese Vrijheid behelsde nu juist dat Karel de Grote 
de Friezen gekerstend had en hun vrijheid en een eigen recht had geschonken. Eén van de eerste rechtsregels 
luidde dan ook dat de Friezen vrij waren om zichzelf te berechten en in een rechtszaak hun eigen belangen  
te behartigen. Verder mochten ze alle misdaden met geld afkopen en hoefden ze geen lijfstraffen te  
ondergaan. In sommige teksten duikt ook de naam van het zogenaamde Opstalsboomverbond op, de haast 
mythische vergaderplaats van de Friese landsgemeenten in de Middeleeuwen, een soort Fries Europees 
parlement in de Middeleeuwen. Het Friese Brussel lag vermoedelijk in Aurich. Het is opmerkelijk dat de 
grenzen van de vier bisdommen, waarbinnen de Friese gebieden vielen (Utrecht, Munster, Bremen, 
Osnabrück), geen belemmering vormden voor de verspreiding van de Friese teksten en ideologie. In Die 
Friesische Freiheit des Mittelalters is Nederlands en Duits onderzoek samengebracht, dat als 
onderzoeksgebied alle Friese landen in de Middeleeuwen beslaat. 
 

Liever dood dan slaaf!”  Die kreet verwijst naar de tijd van de Friese vrijheid en staat model voor 

de typisch Friese cultuur aan het eind van de Middeleeuwen. De politieke structuur in Fryslân was toen 

namelijk anders dan op andere plaatsen. Er was geen centraal gezag zoals in de landen om ons heen 

en een elite van hoge adel was er ook al niet. Graven en hertogen kenden wij niet in Fryslân. De macht 

hier was in handen van hoofdelingen. Dat waren plaatselijk leiders die in sterke stinzen woonden en 
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die hun eigen, kleine legertjes hadden. Hun macht reikte vaak niet verder dan een kleine regio 

rondom hun woonplaats. Deze situatie heeft uiteindelijk geleid tot een aanwakkerende strijd tussen twee 

groepen mensen: de Schieringers en de Vetkopers. Een echte winnaar is er nooit gekomen, maar 

de chaos maakte wel duidelijk dat er behoefde was aan een echte baas. En dat gebeurde ook. In 1498 

kwam hier een buitenlandse hertog zijn gezag vestigen: Albrecht van Saksen. Het was afgelopen 

met de Friese vrijheid. 

Met Friese Vrijheid wordt bedoeld het ontbreken van feodale instituties in het gebied dat oorspronkelijk 

werd bewoond door de Friezen, met name de huidige provincies Groningen en Friesland en de streek 

West-Friesland in Nederland en Oost-Friesland in Duitsland. Positief geformuleerd: de Friezen werden 

niet bestuurd door een graaf of hertog, maar bestuurden zichzelf. 

De doodslag op graaf Arnulf in 993 is een eerste teken van de Libertas van de Friezen. Deze Friese graaf 

sneuvelde bij een poging zijn opstandige onderdanen in de tegenwoordige regio West-Friesland tot 

gehoorzaamheid te dwingen. De moord op een andere graaf, Hendrik de Vette, in 1101 wordt gezien 

als het feitelijk begin van de Friese vrijheid. Deze Vrijheid werd in ieder geval erkend door de 

Rooms-koning Willem II op 3 november 1248. Dit deed hij na de hulp die de Friezen hadden gegeven 

bij het beleg van de stad Aken. In 1417 werd dit nogmaals bevestigd door keizer Sigismund die 

Friesland tot rijksonmiddellijk gebied verklaarde. Daar staat tegenover dat andere keizers Friesland 

in leen hebben gegeven, zoals Lodewijk IV aan de graaf van Holland. 

Volgens latere schrijvers zou de vrijheid verleend zijn in het Karelsprivilege door Karel de Grote 

aan Magnus Forteman, als beloning voor de verovering van Rome. Diverse bronnen maken melding 

van het Karelsprivilege of de Magnuskerren. Het origineel is verloren, volgens sommigen ingemetseld 

in een muur van een Kerk, waarbij dit de kerk van Almenum, Ferwoude of Oldeboorn kan zijn. 

Anderen houden het Karelsprivilege voor een verzinsel uit latere tijd. De kopieën die zijn gemaakt, 

worden als vervalsingen beschouwd. In 1319, meer dan vijfhonderd jaar na de dood van Karel de Grote, 

werd een kopie ingeschreven in het register van Willem III van Holland. 

In Vaderlandsche Historie uit 1770, 3e deel, met goedkeuring van de Staten van Holland, wordt de 

intentie van Floris V duidelijk weergegeven: 
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"De Graaf dan, om der aloude Friesche Vryheid, eindelyk, den doodsteek te geeven,...." 

Desondanks kan worden vastgesteld dat het Friese gebied inclusief de Ommelanden van de tiende eeuw 

tot het begin van de zestiende eeuw een geheel eigen ontwikkeling doormaakte, waarbij de feodale 

structuur zoals die door Karel de Grote was ontworpen vrijwel geheel ontbrak. 

Een alternatieve verklaring wordt gegeven door Bernard Slicher van Bath. Hij wijst er op dat er in 

Friesland wel graven geweest zijn, maar dat deze zich niet tot landsheer konden ontwikkelen omdat 

de tweede pijler van het feodalisme, de horigheid er totaal onbekend was. Anders dan in grote delen 

van Europa was in Friesland steeds een geldeconomie blijven bestaan. De Friese boeren beoefenden 

voornamelijk de veeteelt en combineerden dat al eeuwenlang met handel. Verplichtingen die in andere 

gewesten werden voldaan middels de verplichte leveringen in natura, een van de kenmerken van de 

horigheid, konden door de Friezen met geld worden afgekocht. De graaf kon zijn taak als rechter nog 

wel enige tijd uitoefenen, maar het ontbreken van een lokale machtsbasis betekende uiteindelijk 

zijn ondergang. 

Het ontbreken van een landheerlijk gezag betekende dat er geen centraal bestuur bestond. Feitelijk 

bestond Friesland uit een grote hoeveelheid autonome boerenrepublieken. De diverse landjes, veelal 

aangeduid als landschap of terra werden bestuurd door de bewoners zelf. Grondbezit speelde daarbij 

de doorslaggevende rol. Het uitgebreide bezit van de kloosters gaf met name de abten van de grotere 

kloosters als Aduard een grote rol in dat bestuur. 

De kloosters speelden ook een grote rol in het vastleggen van het recht. Oudere teksten als de 

17 Keuren en 24 Landrechten werden gecombineerd met de landrechten en vastgelegd in teksten 

als het Hunsingoër Landrecht. Daarnaast werden er pogingen ondernomen om tot een bovenregionale 

regeling te komen die voor het gehele gebied van de Friezen moest gelden. Uit de verschillende 

landstreken kwamen daarvoor afgevaardigden bijeen bij de Opstalboom bij Aurich. Later werden 

die vergaderingen ook in Groningen gehouden. 

Groot probleem bleef echter dat er op zich wel duidelijkheid bestond over de inhoud van het recht, 

maar dat het afdwingen van dat recht op grote praktische problemen stuitte. Als een machtig man 
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zich niet aan een uitspraak wenste te houden ontbraken de middelen hem daar toe te dwingen. 

Oorspronkelijk beschikten de abten nog over voldoende moreel gezag, maar het uitgebreide 

kloosterbezit maakte hun te vaak tot belanghebbende. 

De conflicten tussen Schieringers en Vetkopers hebben aanzienlijk bijgedragen aan het einde van de 

Friese Vrijheid. Het ontbreken van een effectief gezag heeft ook bijgedragen aan het ontstaan 

van de twisten. 

De twisten maakte het voor buitenstaanders aantrekkelijk om, soms met een beroep op oude rechten, 

zich met de Frieslanden te bemoeien. Tegelijkertijd nam door de rechteloosheid die het gevolg was 

van deze strijd de roep om een landsheer toe. In het huidige Friesland riep de Schieringer 

Potestaat Juw Dekama de hulp in van Albrecht van Saksen. Deze periode is beschreven door 

Petrus Thaborita. 

De Friese vrijheid is in de andere Friese gebieden op verschillende manieren ten onder gegaan. 

In West-Friesland eindigde de vrijheid al eerder met de verovering door de graven van Holland. 

In de Friese Ommelanden in Groningen werd het machtsvacuüm in de loop van de 14e en 15e eeuw 

opgevuld door de stad Groningen. De stad sloot met de verschillende Ommelanden verdragen, 

waarbij voorzien was in de instelling van een rechtscollege dat bevoegd was om in beroep uitspraak 

te doen, en, door de macht van de stad, ook in staat was op nakoming van die uitspraken toe te zien. 

De stad presenteerde zich daarbij ook nadrukkelijk als Friese stad, en als kampioen van de Friese Vrijheid. 

Na de machtsovername van Albert van Saksen in Friesland zag de stad zich echter gedwongen steun 

te zoeken bij vreemde heren. Na een korte periode waarbij Karel van Gelre als Heer werd aangenomen 

werden uiteindelijk de stad en de Ommelanden door keizer Karel V toegevoegd aan zijn rijk, waarbij 

Karel zich beriep op de oude rechten van de Utrechtse bisschop. 

In Oost-Friesland eindigde de Friese Vrijheid halverwege de vijftiende eeuw door de opkomst van de 

Cirksena's die het tot een graafschap wisten te maken. 

Een laatste opleving van de Friese vrijheid kwam met de opstand van Pier Gerlofs Donia en 

Wijerd Jelckama van 1515 tot 1523. Deze kwam tot een einde in 1523, toen Jelckama te Leeuwarden 
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werd onthoofd samen met de overgebleven leden van het opstandelingenleger, de Arumer Zwarte Hoop. 

Ook in de 16e eeuw, toen Friesland een centrale overheid kende en onder het gezag van de 

Habsburgers viel, bleef het idee van de Friese vrijheid levendig. Met name de adel hield vast aan 

bestaande privileges en het recht in de Statenvergadering over belastingheffing en andere publieke 

zaken mee te beslissen. Volgens een 17e-eeuwse overlevering zouden de Friese afgevaardigden 

de eed aan Filips II bij diens inhuldiging te Brussel in 1555 staande hebben afgelegd, omdat zij er 

van uit gingen dat hun gewest niet door vererving in het bezit van de koning was geraakt, maar zich 

uit eigen beweging bij de Nederlanden had aangesloten. De pogingen van Karel V en Filips II om 

de macht van de Staten in te perken, werd dan ook ervaren als een aantasting van de Friese vrijheid. 

Samen met verzet tegen de vervolging van protestanten leidde dit uiteindelijk tot de 

Nederlandse opstand. Friesland sloot zich in 1578 aan bij de opstandige provincies. Het afzweren 

van Filips II in 1581 werd ervaren als het herstel van de Friese Vrijheid. 

Ook in de 17e en 18e eeuw hadden veel Friezen de vrijheid hoog in het vaandel staan. Schrijvers 

als Christianus Schotanus en Foeke Sjoerds wijden er veel woorden aan. Met name de patriotten 

zagen de stadhouder in de persoon van Willem V als een bedreiging van de Friese vrijheid. 

Omgekeerd waren de oranjegezinden bang dat de vrijheid teloor zou gaan door buitenlandse interventie. 

Vooral in de nasleep van de Franse Revolutie kreeg het begrip vrijheid een nieuwe betekenis, enerzijds 

verbonden met het streven naar nationale onafhankelijkheid, anderzijds met beginnende democratisering. 

Het verhaal dat de Friese adel niet had willen knielen voor de koning werd nu toegeschreven aan 

Gemme van Burmania, een grietman uit Leeuwarderdeel, die gezegd zou hebben "Wij Friezen knielen alleen 

voor God" (Wy Friezen knibbelje allinne foar God). Deze anekdote is vermoedelijk verzonnen door de geleerde 

Paulus Scheltema in 1805. Desondanks werd beeld van de stânfries die niet voor dreigementen zou 

zwichten een belangrijk stereotype, dat in de Friese beweging vaak werd herhaald. 

De tijd van de Friese vrijheid is ongetwijfeld de meest opvallende periode uit de Friese geschiedenis. 

De politieke structuur in Friesland week toen namelijk af van het gangbare patroon. Omdat het verschil 

zo opvallend was, ontstond het idee dat de Friezen meer vrijheidslievend waren dan anderen. Zo prezen 
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vele jaren later de beroemde Duitse dichters Goethe en Heine nog altijd de vrijheidszin van de Friezen. 

Aan de Friese kant werd het vrijheidsideaal tot uitdrukking gebracht in de ook nu nog bekende leus 

‘Frysk en frij’. Gezegden als: ‘Wij Friezen knielen alleen voor God’ en ‘Liever dood dan slaaf’ zijn pas 

later bedacht. Oorspronkelijk zijn er ook in Friesland graven geweest, gezagsuitoefenaars van de 

keizer van het heilige Roomse rijk. De Friese gebieden gingen echter niet mee in de uitbreiding van het 

grafelijk gezag tot wat bekend stond als ‘landsheerlijkheid’. Hoewel in theorie de keizer nog wel  

erkend werd, verdampte in de Friese landen het gezag van de graven. Het ontstane machtsvacuüm 

werd opgevuld door zogenaamde ‘landsgemeenten’, corporaties van adellijke en niet-adellijke 

grondbezitters, die een zwakke vorm van gezag uitoefenden. Dat verschijnsel deed zich voor in heel  

het toenmalige Friese gebied, van Zuiderzee tot Wezer. In de huidige provincie Friesland ontstond 

naast de oudere landsgemeenten Oostergo en Westergo uiteindelijk nog een derde: Zevenwouden.  

Verder splitsten zich een aantal kleinere landsgemeenten van Oostergo af. Na 1300 vormde 

zich ook net buiten Friesland een vrije landsgemeente: Stellingwerf. Ook de niet-Friestalige 

Stellingwervers werden sinds die tijd beschouwd als ‘Vrije Friezen’. Er is – in de dertiende en  

vroege veertiende eeuw – een aanzet geweest tot het ontstaan van een federatie van vrije  

landsgemeenten: het verbond van de Opstalboom, genoemd naar een heuveltje in het nu 

Duitse Oost-Friesland. Daar kwamen vertegenwoordigers van de Friese landen jaarlijks bijeen op 

de dinsdag na Pinksteren. Na 1327 zijn er echter niet meer van 

 dergelijke bijeenkomsten geweest.In 1345 deed de graaf van Holland, die erkenning 

eiste als heer van Friesland, een inval bij Stavoren.Hij werd vernietigend verslagen in de bekende 

slag bij Warns, die trouwens niet bij Warns maar bij Stavorenheeft plaatsgevonden.  

Ondanks die overwinning heeft de Friese vrijheid uiteindelijk toch niet standgehouden. 
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 De oorzaak daarvan is lang gezocht in de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers. 

Het is onzeker waar die twee eigenaardige namen vandaan komen, al staat wel vast dat de tegenstelling 

tussen de beide ‘partijen’ zijn oorsprong had in Westlauwers Friesland. Toch is er in 1413-1422 

een oorlog geweest tussen Schier en Vet waar ook de stad Groningen, de Groninger Ommelanden 

en Oost-Friesland bij betrokken waren. In de regel ging de strijd echter om plaatselijke machtsposities. 

De strijd tussen Schieringers en Vetkopers speelde zich voor een groot deel af in de tijd dat in bijna 

alle Friese gebieden de ‘hoofdelingen’ de machtigste groep vormden in de maatschappij. Hoofdelingen, 

die dikwijls uit oudere, min of meer adellijke families stamden, woonden op ‘stinsen’ (versterkte huizen),  

hadden privélegertjes en oefenden de heerschappij uit over een meestal beperkt gebied. Mogelijk is de 

overal oplaaiende strijd om de plaatselijke heerschappij tussen hoofdelingen de belangrijkste oorzaak  

geweest van het ontstaan van de beide ‘partijen’. 

De strijd zoals die in de tijd van Schier en Vet plaatsvond, was in principe gebonden aan de regels  

van het veterecht. Vete kan worden omschreven als de toestand van oorlog tussen families. 

De oorsprong moet worden gezocht in bloedwraak, dat is het recht van de familie van een door 

doodslag omgekomen persoon om wraak te nemen op de moordenaar en zijn familie. Omdat er in  

Friesland geen sterk overheidsgezag was en geen geweldsmonopolie van de overheid, kon het vetewezen 

hier langer voortbestaan dan in de omringende landen.In 1498 is er een eind gekomen aan  

de Friese vrijheid. Een buitenlandse legeraanvoerder, hertog Albrecht van Saksen, werd toen door de 

keizer tot erfelijk ‘gubernator’ (keizerlijke stadhouder) over Friesland aangesteld. Daarmee begon voor  

Friesland een nieuwe tijd, de tijd van vorstenheerschappij. Overal in West-Europa nam toen trouwens  

de vorstenmacht toe, met Zwitserland als opvallende uitzondering. Ruim een half uur gaans van het  

Noordduitse stadje Aurich, aan de weg naar Oldertsum, ligt een wat droefgeestig monument.  
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Je komt er via een smeedijzeren hek, dan is er een lange beukenallee, en na vijfhonderd meter verschijnt  

een kleine piramide op een verhoging van een meter of vijf. Het geheel is omringd door een kleine,  

19e eeuwse Landschaftsgarten. Dit is alles wat er rest van de originele Opstalsboom, 

de vergaderplaats van de vertegenwoordigers van de vrije Friezen, die ooit woonachtig waren  

vanaf het IJ tot aan de Weser. De Zeven Zeelanden werden deze noordelijke gewesten ook wel 

genoemd, de zeven pompeblêdden van de Friese vlag, en ze vergaderden ieder jaar op de dinsdag 

na Pinksteren, als alle modderwegen enigszins waren opgedroogd en de voorjaarsstormen waren  

geluwd - want zulke rituele tijdstippen hadden meestal een zeer pragmatische achtergrond. De  

Opstalsboom bij Aurich was de centrale plek waar werd beraadslaagd, waar geschillen werden 

beslecht en waar, bovenal, de veelgeroemde Friese vrijheid werd beleefd en uitgeoefend. De eerste 

vermelding van de Opstalsboom vinden we in de Kroniek van het klooster Bloemhof uit 1216, 

 maar de abt Emo van Huizinge schreef er toen al bij dat de Opstals- of Upstallsboom 'oeroud' was, 

zodat we rustig kunnen aannemen dat dit Friese ontmoetingsritueel al uit de 12e, 11e en misschien wel 

10e eeuw dateert. De herkomst van de naam blijft onduidelijk, het begrip Upstall of Opstall komt uit  

Brabant en betekende daar een omheind weidegebied, dat door een dorp gemeen-schappelijk werd 

gebruikt. Het woord 'boom' kan afkomstig zijn van de zeven eiken die hier volgens de overlevering stonden,  

maar het kan ook geduid hebben op’ afsluiting’, ’grensboom’. De laatste vermelding van een originele  

Opstalboom dateert uit 1327. Toen twee reizigers de originele plek in 1589 bezochten zagen ze enkel  

Nog twee stokoude, verdoogde vervalleneikenbomen. 

 De laatste vermelding van een originele Opstalsboom dateert uit 1327. Toen twee reizigers de originele 

plek in 1589 bezochten zagen ze enkel nog twee stokoude, verdroogde vervallen eikenbomen – de 

resten van een derde exemplaar lagen verzaagd in het gras. Als deze laatste bomen gevallen zijn,  

schreven deze Abel Eppens en Johan Rengers, en dat zal niet lang duren, 'dan zal deze plaats zijn naam  

verliezenen niet meer herkenbaar zijn.’ Nu viel dat in de praktijk nog wel mee. In 1833 werd de plek  

opnieuw gewijd met bovenvermelde monumentje, en altijd bleef er een zekere belangstelling bestaan.  

Maar datgene waar de Opstalsboom voor stond, die merkwaardige staatkundige Friese vrijheid,  
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daaraan was na het begin van de 14e eeuw een einde gekomen.Wat hield die Friese vrijheid in, waarvan 

 de Opstalsboom het symbool was? Natuurlijk, Friezen zijn altijd al vrijbuiters geweest, dat is 

een diep gewortelde karaktertrek. De Romeinse schrijver Tacitus beschrijft al hoe in het jaar 58 na  

Christus, twee eigenwijze Friese vorsten, Verritus en Malorix, die iets met de keizer moesten 

regelen, een toertje maakten door Rome en in het circustheater van Pompeius enige opschudding  

veroorzaakten door op de zetels van de senatoren  te gaan zitten, zich beroepend op de Friese moed en 

trouw. Het allereerste  bekende vers in het oud-Fries, uit 1300, draagt als eerste zin: 

'Fon alra Fresena fridome', 'over de vrijheid van alle Friezen'. De eerste encyclo-paedie ter wereld, die  

van de monnik Bartolomaeus Angelicus uit 1230, beschrijft de Friezen 'als een vrij volk dat door geen  

heer is bedwongen', en dat liever sterft dan capituleert voor dwang. Daarom verwerpen zij de ridderlijke 

waardigheid en vreemde heersers, en laten zulke ook niet onder henzelf opkomen. 

Nochtans hebben ze jaarlijks hun rechters - hierbij kan mede gedoeld zijn op de Opstals-boom 

- maar die kiezen ze zelf uit vrije wil. En, zo voegt Angelicus aan dit alles toe, 'ze drinken daarbij 

bovenmatig van een merkwaardige drank die men bier noemt’. Maar tegelijk was die vrijheidszin meer 

Maar tegelijk was die vrijheidszin meer dan een karaktereigenschap. Het was ook een gevolg van, en het 

werd versterkt door, de natuurlijke gesteldheid van de Friese gebieden. Deze lange, uiterst vruchtbare 

strook langs de Noordzeekust was immers aan de landzijde afgegrensd door uitgestrekte, nauwelijks 

begaanbare moerasgebieden en wildernissen. Groot-Friesland was in zekere zin te vergelijken met een 

immens, welvarend eiland, een plek waar vreemde potentaten moeilijk vat op konden krijgen, maar  

dat tegelijk wel een intens contact onderhield met nabije en verre handelspartners. De rijke 

archeologische vondsten in de Friese en Groningse terpen en de vroege bloei van met name de Noordduitse 

steden spreken,wat dat betreft, boekdelen. Tegelijk was dat hele gebied ook nog eens doorsneden door  

diepe zeearmen, die fungeerden als natuurlijke grenzen tussen de verschillende onderdelen. Dat alles 

maakte dat zich in dat groot-Friesland nooit een machtscentrum kon ontwikkelen. Er ontstond evenmin, 

zoals elders in Europa, een duidelijk feodaal systeem van vorsten en leenheren, met burchten, 

belastingheffingen en het begin van een bestuurlijke en juridische bureaucratisering. Het bleef een beetje 
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wild, in dat Friese. De rechtspraak, die vanouds bij de vorst of de graaf hoorde, werd hier waargenomen 

door de inheemse adel. Hereboeren en andere lokale machthebbers kregen zo de mogelijkheid om dorpen 

en leefgemeenschappen naar hun hand te zetten, maar erg veel machtsmiddelen - legertjes, wetsdienaren –  

hadden ze daarbij ook weer niet. Zo ontstonden in dat afgelegen Friese land honderden mini-republiekjes,  

zogenaamde 'terrae', die, en dat was uniek in die tijd, aan geen enkele vorst onderworpen waren. En 

die, omdat zo weinig geregeld was, onderling zoveel ruzie hadden dat huidige historici zelfs spreken van een 

'kleinschalige vetemaatschappij', die volgens de historicus A.de Mol, 'het logische gevolg was van het 

Ontbreken van een effectieve overheid. De befaamde Friese vrijheid had dus weinig van doen met de  

Individuele vrijheiden die wij tegenwoordig koesteren. Het was vooral de bestuursvrijheid van de 

plaatselijk potentaten waar het allemaal om draaide. Het was, bovendien, een kwestie van onmacht. 

Onmacht van de toenmalige landheren - de aartsbisschop van Bremen, de bisschoppen van Utrecht 

en Münster, de graven van Holland - om dit verre, ingewikkelde gebied aan hun jurisdictie te  

onderwerpen, onmacht ook van de Friezen zelf om hun eigen versnippering te overstijgen. 

 

  

Het monument van de Friese vrijheid, Aurich (Dld) 
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Toen Friesland in 1580 een zelfstandig gewest werd, sprak men wel over een tweede Friese Vrijheid. De  
Staten van Friesland vormden het hoogste gezag, en die waren samengesteld uit volmachten uit de elf  
steden en dertig grietenijen. Elk van die volmachten werd gekozen tot op dorpsniveau. ,Dat had tot gevolg  
dat kleine boeren in de Staten konden belanden, maar ook dat de volksvertegenwoordigers met een grote  
achterban rekening moesten houden. Spanninga voert geregeld bronnen op in zijn proefschrift die het ‘ 
‘populaire’ karakter van de Friese staatsinrichting benadrukken. Zelf heeft hij consequent het woord 
populisme vermeden. ,,Al had ik het heel goed zo kunnen noemen.”  Met de Friese Vrijheid in de  
middeleeuwen had de nieuwe organisatie weinig van doen. ,,Ze hadden geen idee hoe dat een eeuw eerder 
was gegaan”, aldus Spanninga. ,,Ze wisten alleen dat boeren toen stemrecht hadden. Ze hebben  
geprobeerd die mythe weer tot leven te brengen.” Een vroeg voorbeeld van wat wel invented tradition 
wordt genoemd - het ‘uitvinden’ van een traditie’.   
 
 
In het Friese geval van na 1580 was dat inderdaad gevaarlijk. Onder de charismatische stadhouder 
Willem Lodewijk en de dreiging van een Spaanse inval viel dat nog wel mee. Van de noodzaak bij te dragen 
aan de oorlogsinspanningen was elke Fries wel overtuigd. Maar zodra de strijd tegen de Spanjaarden ver 
weg werd gestreden, in plaatsen als Bergen op Zoom of Den Bosch, ging het belang van de eigen beurs 
zwaarder wegen dan de Unie. Zeker voor de stemgerechtigde boeren in een dorp, die met internationale  
ontwikkelingen niets te maken hadden. Willem Lodewijk overleed in 1620 en werd opgevolgd door Ernst  
Casimir, die veel minder gewicht had in de Friese politiek. Toen kort daarna nieuwe belastingen nodig  
waren om aan de verplichtingen binnen de Republiek te voldoen, liep de zaak uit de hand. Volmachten  
die belastingverhoging wilden invoeren, wisten zeker dat ze daarmee hun herverkiezing zouden verspelen. 
Individueel en collectief eigenbelang overheerste. Het resultaat was een verlammende besluiteloosheid.  
Niet voor niets luidt een van de stellingen bij het proefschrift: ‘De positie van Friesland in de Republiek  
in de eerste decennia van de zeventiende eeuw (...) is in politiek-monetair opzicht vergelijkbaar met 
die van Griekenland in 2011 en 2012 in de Europese Monetaire Unie’. 
 
Spanninga beschrijft in zijn proefschrift gedetailleerd de soms schaamteloze manieren waarop de Friezen 
zich aan hun verantwoordelijkheden onttrokken. Het dreef de Staten-Generaal tot wanhoop en leidde 
tot herhaalde pogingen om vanuit Den Haag in te grijpen. Soms met de inzet van troepen. In 1637 werd 
de unieke maatregel genomen om de Raad van State als geheel naar Leeuwarden te sturen om daar orde 
op zaken te stellen (zie kader). Het leidde tot een pakket maatregelen die Friesland stapje voor stapje uit 
het politieke moeras lostrokken. Een pijnlijke procedure, waarbij de invloed van het volk werd 
teruggedrongen met een strikte verkiezingsprocedure die gebonden was aan het eigendom van  
stemhebbende plaatsen. Het maakte een einde aan de ‘kuiperijen’ en zorgde voor stabiliteit in de Friese 
politiek. Doordat de Friese adel in de jaren erna juist de stemhebbende boerderijen ging opkopen, 
ontstond er in veel grietenijen een stemmonopolie, en bleef de functie in de familie. Aan de tweede  
Friese Vrijheid was een einde gekomen. 
 
 De stad Groningen en de (Friese) Ommelanden sluiten in 1428 en 1473 verdragen tot onderlinge 
 bijstand tegen binnen- en buitenlandse vijanden. De (Friese) Ommelanden vormen een gebied zonder 
landsheerlijk gezag en erkennen in naam alleen dat van de Duitse keizer. Men regelt zelf de zaken; 
de 'Friese Vrijheid'. Bij verschil van mening tussen personen of  streken zijn er twee mogelijkheden: 
de veroorzaker van het probleem met geweld uitsluiten of een overeenkomst met hem sluiten. Beide  
mogelijkheden worden volop toegepast in steeds wisselende coalities. De vijand van vandaag is de vriend 
van morgen en omgekeerd. Hoofdelingen in hun versterkte steenhuizen, abten in hun kloosters en 
stedelingen in de Stad vechten met hun volgelingen voortdurend onderlinge vetes uit. Dat anarchie  
en rechteloosheid bij tijd en wijle hoogtij vieren is de onplezierige keerzijde van deze 'Friese vrijheid'. 
Halverwege de 14e eeuw wordt in de Ommelanden de Friese volkstaal geleidelijk verdrongen door een 
Nedersaksische variant. Rond 1400 duiken twee elkaar bestrijdende partijen op, die een gelijkenis 
vertonen met de groepen die in Friesland Schieringers en Vetkopers worden genoemd. Wie waar nu 
precies voor staat, is echter nooit geheel duidelijk geworden. Vanaf het tweede kwart van de 15e eeuw,  
die vanaf dan in Groningen zonder strijdgewoel verloopt, wordt de Stad een  machtige partij, die door 
haar geld en legermacht de omliggende gebieden kan beschermen en beheersen. 
 
Moet het jaar 1498 nu als een echte mijlpaal in de Friese geschiedenis worden gevierd of dient dat jaar  
als een donkere bladzijde in het Friese geschiedenisboek te worden beschouwd? Dat de vestiging van  
een centraal gezag in Friesland, vijf eeuwen geleden, zoveel stof zou doen opwaaien, was bij de  
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voorbereidingen van de herdenking ervan, vorig jaar, niet helemaal voorzien. Tegenstanders zagen in het 
 'cadeautje' van keizer Maximilaan I - hij wees, met dank voor bewezen diensten, hertog Albrecht van  
Saksen als erfelijk gubernator (bestuurder) en potestaat (machthebber) aan - het eindpunt van de  
middeleeuwse Friese vrijheid. Pleitbezorgers voor een viering stelden daarentegen dat met de invoering  
van een centraal bestuur een keer ten goede werd ingezet, omdat die 'vrijheid' in feite een  
vetemaatschappij was, die voor het gewest eerder nadelig zou zijn geweest. De introductie van een  
modern centraal bestuur, waarvan de grondtrekken nog steeds in het huidige Provinciale  
overheidsbestel waarneembaar zijn, staat op naam van hertog Albrecht van Saksen en zijn zonen. Met  
militaire middelen werd in 1498 een einde gemaakt aan de Friese Vrijheid. Dat jaar markeert in  
bestuurlijk opzicht voor Friesland de overgang van de Late Middeleeuwen naar de Vroeg-Moderne tijd.  
Het was tevens het begin van een ontwikkeling, waardoor Friesland een onderdeel werd van een groter 
geheel. Een ontwikkeling die 300 jaar later werd voltooid toen het gewest opging in de eenheidsstaat  
die sinds 1813 het Koninkrijk der Nederlanden heet. De provincies streefden in de 16e eeuw naar hun 
eigen zelfstandigheid. Op 23 januari 1579 ondertekenden Gelderland (in die tijd Gelre genoemd),   
Holland, Zeeland, Utrecht en de Ommelanden (van de provincie Groningen, behalve de stad Groningen, 
die was Spaansgezind) de Unie van Utrecht. Enkele maanden later zou ook Friesland zich bij de Unie 
aansluiten. In 1581 zweerden de opstandige provincies of gewesten Filips 11 af als landsheer.Met het 
verdwijnen van Filips II als landsheer gingen de Provinciale Staten van de provincies samenwerken op  
het gebied van defensie en buitenlandse politiek. De Staten-Generaal waren niet het hoogste bestuur in  
dit land. Ieder gewest was in feite onafhankelijk. De Staten-Generaal bestond uit afgevaardigden van de 
zeven Provinciale Staten, die pas een besluit mochten nemen na "ruggespraak" met de eigen Staten. 
"Last en ruggespraak" hield in dat de (Friese) afgevaardigde pas over een besluit in de Staten-Generaal  
konden stemmen na overleg met de Friese Staten. De afgevaardigden van de steden en grietenijen in de 
Staten moesten op hun beurt het betreffende voorstel daarvoor eerst bespreken met de stemgerechtigden 
in hun stad of grietenij. Vandaar de uitdrukking "op z'n elf en dertigst". Een extra moeilijkheid was dat  
in de Staten-Generaal eenparigheid van stemmen vereist was. Met de invoering van de (eerste) grondwet 
in 1798 werd de Bataafse Republiek een eenheidsstaat. De provincies verloren hun zelfstandigheid en 
werden louter administratieve lichamen onder strikte toezicht van het centrale gezag. Naarmate de  
Franse invloed groter werd, mocht zelfs het woord provincie niet meer gebruikt worden. Ze heetten toen 
"departementen" (in 1810 inlijving bij Frankrijk. De nederlaag van Napoleon en het herstel van de  
Nederlandse soevereiniteit in 1813 betekenden echter geen terugkeer naar de oude situatie. Met de 
grondwet van 1814 werd wel de oude provinciale indeling hersteld, maar kregen de gewestelijke  
besturen niet hun oude macht terug. Die bleef berusten bij het centrale gezag. Vanaf 1814 bestonden  
de Provinciale Staten uit afgevaardigden van de steden, de edelen of ridderschap en de landeigenaren of 
eigenerfden. De leden van de Staten werden getrapt d.w.z. niet rechtstreeks gekozen. In de grondwet van  
1815 werden de taken en bevoegdheden van de provincies verder afgebakend. Aanvankelijk waren deze  
taken niet zo omvangrijk. De provincies waren vooral belast met het toezicht op de gemeenten en  
waterschappen en droegen zorg voor de wegen en kanalen. Behalve een paar administratieve taken  
waarbij de centrale overheid de provincie gebruikte als uitvoerende instantie, bleef haar rol verder  
beperkt tot het kiezen van leden van de Eerste Kamer. Dit kiezen gebeurde vanaf 1848. Voor de wijziging  
van de grondwet van 1848 kozen de Staten de leden van de Tweede Kamer. De leden van De Eerste  
Kamer werden toen benoemd door de koning. De leden van de Provinciale Staten werden gekozen door  
een beperkte mannelijke bevolkingsgroep. Het kiesrecht hing af van de te betalen belasting. Met de  
grondwetswijziging van 1887 en de Kieswet van Van Houten in 1896 werd het mannelijk kiesrecht  
steeds meer uitgebreid, maar was nog niet algemeen. Dit veranderde in 1917 met de invoering van  
algemeen kiesrecht voor mannen. Vrouwen hadden toen nog steeds geen kiesrecht. In de grondwet van 
1922 werd uiteindelijk ook het algemeen kiesrecht voor vrouwen opgenomen. Na de Tweede  
Wereldoorlog namen het aantal sterk toe, waardoor Provinciale Staten meer dan twee maal per jaar 
bijeen moest komen. Voorheen was het tweemaal: de z.g. Zomer- en Winterzittingen. De toename van het 
aantal had tot gevolg dat het aantal Statenvergaderingen steeg tot gemiddeld acht per jaar. Daarnaast 
kreeg de provincie door de invoering van de Provinciewet van 1962 een meer prominente rol in ons  
staatsbestel. Per 1 januari 1994 is er een nieuwe Provinciewet in werking getreden. Eeuqwenlang werden 
de Friezen geroemd om hun vrijheidszin. Wij komen dit al tegen bij laatmiddeleeuwse auteurs. De  
Italiaan Aeneas Sylvius Piccolomini, de toekomstige paus Pius 11, vatte deze Friese karaktertrek in zijn  
gezaghebbende landenbeschrijving (Cosmographia) uit 1478 samen:  De Fries verliest liever zijn leven 
dan de vrijheid’(Haud invitus Phriso pro libertate mortem appetit). Wij zien het ook bij de Amerikaan  
John Adams, later de tweede president van de Verenigde Staten, die in 1782 Friesland prees in de  
volgende woorden: ‘The people of that province have been ever famous for the spirit of liberty’. Ook  
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iemand als de 19e eeuwse Duitse auteur Heinrich Heine deed mee aan deze loftuitingen door te refereren 
aan ‘das Talent der Freiheit’ van de Friezen. De Friezen zelf droegen en dragen hun vrijheidszin ook  
graag uit: zij spreken van ‘Frysk en frij’, van ‘leaver dea as slaaf’.  De wapenspreuk van noord-friesland  
(Dld) is ‘lewer duad üs Slav’en die van oost-friesland (Dld) is ‘Eala frya Fresena’.  
 

 

Het beeld van de vrije Fries gaat terug naar de periode die bekend staat als die van de Friese vrijheid, een  

periode die voor Westerlauwers Friesland kan worden bepaald op de jaren 1250-1498 en voor  

Oost-Frieslandop 1100-1464. Toen is de verbinding gelegd tussen Friezen en vrijheid. Wij kunnen met  

andere woorden vaststellen dat de de beeldbepalende periode van de Friese geschiedenis is. Er is dan  

ook niets op tegen om deze periode uit te roepen tot de belangrijkste uit de Friese geschiedenis. Wanneer 

het begrip vrijheid wordt gebruikt in verband met de naam van een volk of natie, dan wordt daarmee  

vandaag de dag de nationale onafhankelijkheid bedoeld. In de late middeleeuwen lag dat anders. Het  

begrip vrijheid werd toen gebruikt om aan te geven dat men vrij was van vorstelijke (vooral grafelijke)  

heerschappij. Deze betekenis vinden wij nog terug in de uitdrukking ‘ware vrijheid’. Hiermee werden in de  

17e en 18e eeuw de twee stadhouderloze tijdperken in het merendeel van de nederlandse provincies  

getypeerd, toen deze gewesten een zuiver republikeinse staatsinrichting hadden. Anders gezegd: vrijheid  

werd geassiocieerd met een republikeinse staatsinrichting, niet met onafhankelijkheid. 
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Het is deze republikeinse vorm van vrijheid die in de late middeleeuwen in heel het door de Friezen  

bewoonde gebied tussen Zuiderzee en Wezer heeft bestaan. Hiervoor werd al in die tijd zelf de aanduiding  

‘Friese vrijheid’ gebruikt. Dit begrip is dus geen latere uitvinding van nationale historici, zoals wel wordt  

beweerd. Belangrijk is dat dit republikanisme een afwijkende, tegen de overheersende tendentie ingaande 

ontwikkeling is geweest. Elders zien wij in dezelfde periode bijna overal namelijk juist een versterking van 

het grafelijke gezag.hierdoor konden de graven, die oorspronkelijk slechts vertegenwoordigers van de  

koning waren, uitgroeien tot landsheren, en hun territotia, hoe klein die soms ook waren, tot  

vorstendommen. Elders keek men daarom vreemd aan tegen de in Fryslân ontstane toestand, want wat  

was er natuurlijker dan dat men onderdaan was van een heer? Maar in Fryslân zelf beroemde men zich 

juist op de vrijheid. Wat was nu de praktijk van de Friese vrijheid? Wij kunnen vaststellen dat er nooit 

sprake is geweest van één grote Friese republiek van Zuiderzee tot Wezer. Het door het wegvallen van het  

grafelijk gezag ontstane vacuüm werd opgevuld door een reeks kleine tot ultrakleine republiekjes. Deze  

noemden zichzelf  ‘landen’, maar in de moderne geschiedschrijving plegen zij te worden aangeduid als  

‘landsgemeenten’. Dit aantal landsgemeenten groeide voortdurend. Om een idee te geven van de  

versplintering: in de tweede helft van de 15e eeuw bestonden er alleen al in Westerlauwers Friesland acht  

landsgemeenten: drie grote (Ostergo, Westergo en het omstreeks 1440 uit zeven splinters gevormde  

Zevenwouden) en vijf kleine (Kollumerland, Oostbroeksterland, Achtkarspelen, Smallingerland en  

Opsterland). Bovendien kan men hierbij nog een Saksische landsgemeente optellen, die ook graag deel  

had aan de Friese vrijheid: Stellingwerf. De landsgemeenten vormden zichzelf; van de erkenning van  

bovenaf was geen sprake. Zij documenteerden hun bestaan door het voeren van een landszegel. Bij dit  

alles moet men bedenken dat het begrip landsgemeenten in strikte zin niet een bepaald territorium  

aanduidt, maar een groep mensen, een corporatie. Deze groep, in die tijd ‘meente’ genoemd, bestond uit  

de erfelijke grondbezitters, die weer kunnen worden verdeeld in edelen en eigengeerfde boeren. Ontstond  

er onenigheid binnen de landsgemeente, dan kon er gemakkelijk een nieuwe worden gevormd. Dit  

verklaart de voortdurende toename van hun aantal. Maar kleine landsgemeenten konden zich ook  

aaneensluiten. Zevenwouden is hiervan een mooi voorbeeld.  
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De Opstalsboom 

Een landsgemeente was confederatief opgebouwd. De grote landsgemeenten Oostergo, Westergo en  

Zevenwouden waren confederaties van kleinere eenheden, die ‘delen’ werden genoemd. Om deze reden 

 hebben verscheidene gemeenten nu nog altijd een naam die op –deel uitgaat. Eindigt de gemeentenaam  

op –land, dan hebben wij te maken met een voormalige landsgemeente. De delen waren, evenals de  

kleine landsgemeenten, ook weer confederaties, en wel van dorpen ofwel parochies. Op elk van deze  

niveaus bestond een meente. De kleine landsgemeenten bestonden soms uit maar enkele parochies.  
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In het geval van Achtkaspelen werd in de naam zelfs precies uitgedrukt hoeveel dat er waren, namelijk 

acht. Karspel is is een vooral oostelijk van de lauwers gangbaar synoniem van parochie.  

Oostbroeksterland bestond uit maar drie parochies (Westergeest, Oudwoude en  Kollumerzwaag),  

Kollumerland uit slechts één (Kollum). Een tijdlang heeft er ook nog een soort confederatie van  

landsgemeenten bestaan: het verbond van de Opstalboom. De naam Opstalboom was en is verbonden  

aan een kleine heuvel zuidwestelijk van Aurich in Oost-Friesland. Rond deze heuvel, door de zeventiende  

eeuwse schiedschrijver Ubbo Emmius geroemd als ‘het altaar van de vrijheid’, zijn in later tijd sterk  

geromantiseerde voorstellingen ontstaan. Hier zouden, onder zeven bomen, volksvergaderingen van de  

Friezen zijn gehouden, waar vertegenwoordigers, niet van de landsgemeenten maar van zeven Friese  

‘zeelanden’, jaarlijks samenkwamen en elkaar begroetten  met de heilwens ‘Eala frya Fresena’. 

De Opstalsboom (Oostfries Plat: Upstalsboom) is de naam van een oude rechtsplaats bij Aurich in  

afgezanten uit alle Friese gebieden. Zij overlegden daar en beslisten in hoogste instantie in geschillen.  

De rechtsplaats bevindt zich op een natuurlijke verhoging in het landschap. Op de plaats bevindt zich  

een  grafheuvel uit de Vroege Middeleeuwen. Bovenop de grafheuvel stond vroeger een eik. De naam  

water als via het land goed bereikbaar. In 1833 is ter herinnering aan de historische betekenis van de  

Opstalboom bovenop de grafheuvel een piramide van zwerfstenen gebouwd en is er een park aangelegd.  

De eerst bekende bijeenkomst vond plaats in 1156 om onenigheid tussen twee Oost-Friese gebieden te  

slechten. Aan de hand van oorkonden zijn bijeenkomsten aan de Opstalsboom tussen 1216-1231 en  

van 1323-1327 aangetoond. In deze laatste periode werden de akten  bezegeld met een grootzegel met  

een doorsnede van 12 cm (zie afbeelding). In 1323 werden de Willekeuren van de Opstalsboom  

aangenomen, een poging tot unificatie van het Friese recht. In 1327 werd op de vergadering van de  

Opstalboom de stadsrechten van Appingedam bevestigd en bekrachtigd. Dat was tevens de laatste 

vergadering waarvan vaststaat dat deze heeft plaatsgevonden. Nadien zijn er nog diverse pogingen  

ondernomen door middel van verdragen het verbond nieuw leven in te blazen. Zo vond op 9 september  

1361 een bijeenkomst plaats waaraan werd deelgenomen door rechters van Westergo, Oostergo,  

Humsterland, Hunsingo, Fivelingo, het Oldambt, Reiderland, Eemsland en Brookmerland bijeen, samen  
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met kloosteroversten en andere geestelijken. Hierbij werd besloten het legendarische verbond te  

hernieuwen, waarbij werd afgesproken dat de vergaderingen van deze Opstalsboom in Groningen zouden  

plaatsvinden. Dat die ook zouden hebben plaatsgevonden is niet zeker, enig bewijs daarvoor ontbreekt.  

Opmerkelijk hierbij is dat het hier de gebieden in het huidige Friesland, Groningen en het westen van  

Oost-Friesland terwijl daarvoor het gebied van de Upstalboom zich veel verder naar het oosten uitstrekte.  

In latere eeuwen is het gegeven van de Upstalsboom door diverse meer en minder nationalistische  

groeperingen aangegrepen om het gevoel van de groot-Friese nationaliteit en eenheid aan te wakkeren. 
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In de eerste helft van de dertiende eeuw en later nog eens in de korte periode van 1323 tot 1327 hebben  

jaarlijks op de dinsdag in de pinksterweek bijeenkomsten plaatsgevonden. In de eerste periode waren  

daar vrij zeker alleen vertegenwoordigers uit het gebied tussen Lauwers en Wezer aanwezig, in de jaren  

1323-1327 met zekerheid ook uit Westerlauwers Fryslân. Zeker is ook dat hier nieuwe rechtsregels  

werden vastgesteld, dat er Opstalboomrechters fungeerden aan wie geschillen konden worden voorgelegd 

 en dat de ‘zeven zeelanden’ hadden afgesproken elkaar te helpen tegen hun vijanden, wanneer die hun 

vrijheid bedreigden. 

 

Zegel van het verbond van de Opstalsboom (1324) 
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Deze pan-Friese confederatie, die wel is omschreven als de ‘superlandsgemeente van alle Friezen’, is  

geen succes geworden, omdat de middelpuntvliedende krachten te sterk waren. Hoewel er uit de  

Opstalsboomconfederatie dus geen Verenigde Staten van Fryslân zijn gegroeid, moet de  

Opstalsboomheuvel als de ‘lieu de mémoire’(plaats van herinnering) bij uitstek van de Friese vrijheid  

worden bescchouwd, terwijl het bewaard gebleven zegel van de confederatie, bekend als ‘het zegel van  

geheel Friesland’, min of meer als een icoon van de Friese vrijheid fungeert. Typerend voor een  

republikeins bestel is de rekrutering van de ambtsdragers uit de eigen rechtskring en verder de  

voortdurende wisseling van ambtsdragers. Wij zien dit mooi gedemonstreerd bij de inFryslân optredende 

rechterlijke functionarissen. In de aan de Friese vrijheid voorafgaande periode werden de rechter onder  

de naam ‘schouten’ door de graaf aangesteld. Zij kwamen van buiten, al hoefde dat misschien niet altijd  

het geval te zijn. Hun ambtstijd wasniet aan een limiet (grens) gebonden. Hoewel zij optraden als  

voorzitters van het gerecht, moesten zij bij elke stap in de procedure aan een zogenaamde  

rechtsvoorzegger, de asega, vragen een voorstel te doen over de te nemen beslissing. 

 

Een Asega ("recht-voorzegger") was tijdens de vroege en hoge middeleeuwen in Westerlauwers Friesland  

de officiële rechtsadviseur van het gerecht. In tegenstelling tot een moderne rechter, gaf de asega in de  
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meeste gevallen alleen een oordeel over het recht en niet over de feiten. Het Oud-Friese proces met zijn  

formele bewijsmiddelen, zoals we dit voornamelijk kennen uit het Oudere Schoutenrecht, gaf voor een  

waardering van de feiten ook weinig aanleiding. Waar echter in de oude rechtsbronnen bij uitzondering  

aanleiding was voor een waardering van de feiten, werd dit aan de asega opgedragen. De ommestand  

(de aanwezige dinggenoten) kon anders beslissen dan de asega en dan ging het besluit van de  

ommestand boven de uitspraak van de asega. In de loop van de Middeleeuwen werd de taak van de  

asega overbodig en verdwijnt de functie. De Grietman nam in Friesland de plek in van zowel schout en 

asega. In Amstelland werden tot 1388 asega's gebruikt in de rechtspraak.  

In de laat vijftiende-eeuwse Friese "sage van de koningen Karel en Redbad" wordt onder andere  

verhaald hoe het Friese recht ontstaan zou zijn. Volgens de sage van de dertien asega's vroeg koning 

Karel de Grote de twaalf asega's van de Zeven Friese Zeelanden naar hun recht. Toen deze na lang  

overleg aan Karel meedeelden dat zij het recht niet konden vinden, besloot Karel ze op een schip zonder  

roer te zetten en de zee op te sturen. Nadat zij enige tijd stuurloos op zee hadden rondgedobberd sprak  

Wideken, de eerste onder de asega's: "Ik heb gehoord dat God onze Heer, toen hij op aarde was, twaalf  

jongeren had en dat hij zelf de dertiende was. En dat hij tot hen kwam bij gesloten deuren en hen 

troostte en hen leerde. Waarom zouden wij Hem niet bidden, dat Hij ons een dertiende zendt, die ons het  

recht leert en ons weer het land wijst." Daarop vielen zij allen op hun knieën en baden innig. Nadat zij  

het gebed gehouden hadden, stonden zij op. Daar zagen zij een dertiende aan het roer zitten, met een  

gouden bijl op zijn schouder. Met deze bijl stuurde hij het schip aan land, liet een bron ontspringen en  

verkondigde het recht aan de asega's. Wat de dertiende hen leerde, dat kozen de asega's tot recht.  

Wie de dertiende was, wordt niet vermeld, maar algemeen wordt aangenomen dat Christus wordt  

bedoeld. Sommigen zien voor- en buitenchristelijke elementen in deze sage: de dertiende zou de god  

Fosite of Wodan kunnen zijn. 

Dat er zich bij de Friezen een sterke vrijheidsideologie heeft ontwikkeld, is niet zo vreemd.  Er bestond  

al lang de overlevering dat de vrijheid hun was geschonken door koning Karel de Grote. Dat deze vorst  

werd gezien als schenker van de Friese vrijheid, zien wij in beeld gebracht op het zegel van het district  
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Froonacker (noordelijk Westergo). Het randschrift laat geen enkele ruimte voor twijfel over de  

betekenis van de afbeelding. De tekst vermeldt (vertaald uit het latijn): ‘koning Karel maakt de Friezen  

vrij’. Uit de dertiende eeuw dateerteen tekst waarin precies wordt vertelt hoe de Friezen hun vrijheid  

hebben gekregen. Het is een spectaculair verhaal, dat speelt rond het jaar 800. De Friezen zouden zich  

verdienstelijk hebben gemaakt door voor Karel de Grote de stad Rome te veroveren, die moest worden  

gestraft vanwege het verdrijven van de paus. Daarop mocht de vaandeldrager van de Friezen, Magnus  

genaamd, een beloning kiezen. In plaats van allerlei rijkdommen koos hij zeven keuren, waarvan de  

eerste inhield ‘dat de Friezen vrijheren waren, de geborenenen de ongeborenen’.  Om uit te drukken  

dat deze status eeuwig zou gelden, volgde hierop een poëtische omschrijving van de eeuwigheid: ‘zolang  

de wind van de wolken waait en de wereld bestaat’. Dit verhaal dat bekend staat als de ‘Magnussage’, is  

het hoogtepunt van de Friese vrijheidsideologie. Als privilege ter bevestiging van de vrijheid kon het  

echter niet worden gepresenteerd. Daarvoor was een teksts nodig in de vorm van een privilege, dat was  

gesteld op naam van Karel de Grote zelf. Verrassenderwijs was dit privilege er plotseling ook, ergens in  

het begin van de veertiende eeuw. In principe zou het mogelijk zijn geweest dat het ergens lange tijd  

verborgen had gelegen en nu, vijf eeuwen na zijn uitvaardiging, was teruggevonden. Maar zo was het  

niet. Het tsuk was een vervalsing, en bepaald niet de enige die wij kennen uit die tijd. Middeleeuwers  

schrokken allerminst terug voor het vervalsen van stukken die volgens hen eigenlijk zouden moeten  

bestaan. Voor de Friezen, al waren er misschien ook wel enkele sceptici, gold het privilege als echt. Het  

werd zelfs overgebracht in versvorm, waarbij het tegelijkertijd van het Latijn in de volkstaal, oudfries,  

werd vertaald. 

Ook in het Karelsprivilege staat het verhaal van de hulp der Friezen bij de inname van Rome. Er wordt  

nu echter ook nog een tweede heldendaad vermeld: de hulp die de Friezen bij het onderdrukken van een  

volksopstand van hun buurvolk, de Saksen. Uiteraard wordt in dit pseudoprivilege de vrijheid van de  

Friezen erkend, al wordt er wel bij gezegd dat zij, wanneer het uit vrije wil gebeurt, mogen instemmen  

met de heerschappij van een heer. Ook wordt gesteld dat ze hun eigen rechters mogen kiezen. Maar  

dan komt er iets opmerkelijks: deze rechters zouden jaarlijks een geschikt persoon moeten kiezen tot  
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‘potestaat’, aan wie heel Fryslân onderworpen zou zijn. Hiervan was in de praktijk in het geheel geen  

sprake. Was dit dan misschien een wensdroom van de anonieme opstellers het het privilege? Vonden  

zij het nodig dat het overheidsgezag in de vrije Friese landen werd versterkt? Het staat er niet bij,  

maar het begrip potestaat stamt uit Italië, waar in sommige stadsrepublieken de executieve macht  

werd overgedragen aan een van buiten komende, en dus neutrale functionaris: de potestaat oftewel  

podesta. 

Potestaat was volgens een onecht privilege van Karel de Grote (het zogenaamde Karelsprivilege) de titel  

van een legeraanvoerder voor Friesland. Volgens het privilege werd de potestaat gekozen door de  

"consuls" en had hij het recht mensen tot ridders te slaan. De potestaat is echter volstrekt vreemd aan  

de Friese verhoudingen. De titel duikt voor het eerst in het jaar 1470 op en wel aantoonbaar in  

samenhang met het vervalste privilege. Juw Dekama is de enige persoon waarvan zeker is dat hij tot  

potestaat van Friesland tussen Vlie en Lauwers gekozen is. Hij werd op 3 januari 1494 in Sneek tot  

potestaat gekozen, maar alleen door de Schieringers erkend. In 1498 vroeg hij Albrecht van Saksen het  

land te leiden, nadat hij geen controle meer kon uitoefenen over het door de twisten tussen  

Schieringers en Vetkopers verscheurde land. Albrecht kreeg hierbij de titel van "erfpotestaat". Na  

Albrechts overlijden ging de titel van potestaat over op diens zonen Hendrik en George, tot deze laatste  

in 1515 zijn rechten op Friesland aan Karel V afstond. De titel potestaat is waarschijnlijk afgeleid van  

het Italiaanse Podestà (Nederlands: Potestaat, Duits: Potestat, Engels: Potestate, alle afgeleid van  

het Latijnse potestas, dat macht betekent). In de oude Friese geschiedschrijving is een hele reeks  

potestaten gecreëerd. De eerste daarvan is de legendarische Friese vaandeldrager Magnus Forteman,  

de laatste bovengenoemde Juw Dekama. Hiertussenin bevindt zich een aantal personen, waarvan  

sommigen vermoedelijk legendarisch zijn, maar anderen echt bestaande personen met macht of invloed  

in Friesland - zonder dat duidelijk is of deze ook een formele titel hadden en of deze eventuele titel  

overeenkomt met de potestaattitel eind 15e eeuw. 

De volgende lijst wordt gegeven door de Beknopte Geschiedenis van Friesland van Wopke Eekhoff uit 1851: 

• Magnus Forteman (809) 
• Focko of Taco Ludigman (819) 
• Adelbrik Adélen (830) 
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• Hessel Hermana (869) 
• Igo Galema (voor 886) 
• Gosse Ludigman (989) 
• Saco Reinalda (voor 1167) 
• Sicko Sjaerdema (1237) 
• Reinder Cammingha (voor 1306) 
• Hessel Martena (voor 1313) 
• Juw Juwinga (1396) 
• Sicke Dekama, Gale Hania en Odo Botnia (1399) 
• Sjoerd Wiarda en Haring Harinxma (1404) 
• Juw Dekama (1494) 

Was de Friese maatschappij zodanig door partijstrijd verscheurd dat ook hier het potestaatschap  

uitkomst zou moeten bieden? Een privilege bleef in principe alleen geldig wanneer het steeds weer werd  

bekrachtigd door de opvolgers van de heerser die het had verleend. De rechtsopvolgers van Karel de  

Grote waren de keizers van het heilige roomse rijk. In 1417 lukte het de Schieringers, een van de  

beide partijen in de heftige binnenlandse strijd die in die jaren in Friesland woedde, een echt privilege  

te verkrijgen van rooms-koning Sigismund. (roomskoning was de totel van het rijkshoofd tot zijn  

keizerskroning). Hierin werden de Friezen in bescherming genomen tegen ieder die hun vrijheid  

wilde aantasten. Hoewel dit privilege inhoudelijk niet tegen het Karelsprivilege opwoog, was het in ieder  

geval een tastbaar document. Het origineel, een grote lap perkament met een fraai zegel, is bewaard  

gebleven en, na een eeuwenlang verblijf elders, in 1998 naar Fryslân teruggekeerd. Tot die tijd werd  

het in het Rijksarchief in Arnhem bewaard, nu is het een van de topstukken van Tresoar. Ruim driekwart  

eeuw later, in 1493, zou een nieuwe rooms-koning, Maximiliaan, het Karelsprivilege zelfs  

uitdrukkelijk bevestigen. Hij deed dit echter met een bijbedoeling, want hij voegde eraan toe dat wanneer  

de Friezenniet daadwerkelijk een potestaat zouden kiezen, hij er zelfeen zou mogen aanwijzen. Dit is  

in 1498 ook gebeurd met de benoeming van hertog Albrecht van Saksen tot ‘gubernator’ (stadhouder) en  

potestaat van Fryslân. In strijd metdetekst van het Karelsprivilege ging het omeen erfelijke aanstelling,  

waardoor er geen echt verschil meer was tussen een potestaat en een vorst. Zo leverde de Friese  

vrijheidsideologie, die het idee van het potestaat had gegenereerd, uiteindelijkook de munitie voor de  

ondergang van die vrijheid.   

Niettemin zouu de vrijheidsideologie ook hierna nog voortleven. Niet voor niets werd in of kort na 1580, 
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toen in Westerlauwers Friesland door het innemen van de ‘blokhuizen’ (versterkte huizen met een  

garnizoen) van Leeuwarden, Harlingen en Stavoren weer een einde was gemaakt aan de vorstenmacht,  

een gedenkpenning geslagen met de tekst: ‘Het begin van het herstel der Friese vrijheid’ 

In de tijd van de Friese vrijheid zijn er geen schouten meer en ook de asega’s zijn verdwenen. De  

rechter heetten, althans in Westerlauwers Friesland, nu grietmannen. De meeste delen kenden één  

grietman, maar er waren er ook met twee of drie. De grietman was niet alleen voorzitter van het gerecht,  

maar hij oordeelde ook zelf, tezamen met een aantal ‘mederechters’.  Hij was niet langer dan een jaar in  

functie, al kon hij later wel weer opnieuw aan de beurt komen. Een grietman (letterlijk: hij die groet) is  

deels een voorloper van de huidige plattelandsburgemeester in de provincie Friesland, en deels de  

voorloper van een rechter, min of meer vergelijkbaar met de huidige kantonrechter. In die laatste functie  

kwam het begrip ook voor in het Westerkwartier in de provincie Groningen. De grietmannen en rechters  

zorgden voor het bestuur en de rechtspraak in de Friese grietenijen. De grietmannen werden bij  

toerbeurt gekozen of aangewezen, door samenwerking van de stadhouder en de Gedeputeerde Staten.  

De elf Friese steden hadden burgemeesters. De Gemeentewet van Thorbecke (afgekondigd in 1851)  

maakte van de Friese grietmannen burgemeesters. 

 

In het verleden dacht men wel dat de heraldische Friese adelaar het exclusieve voorrecht van een  

grietman en diens nazaten was. Men nam vroeger aan dat de halve adelaar een verwijzing was naar de  

in de middeleeuwen uitgeoefende functie als rechter of grietman. De adelaar zou afkomstig zijn van het  

Heilige Roomse Rijk en uitbeelden dat de drager geen andere heer dan de keizer erkende. Er zijn  

echter geen bewijzen voor deze stelling. De Fryske Rie foar Heraldyk (Friese Raad voor Heraldiek) steunt  

de theorie niet meer. 

Of dit systeem ooit echt goed heeft gefunctioneerd, is moeilijk te zeggen. Hoe dit ook zij, vanaf  

omstreeks 1350 dreigde het te bezwijken. Een militaire macht steunende groep, de hoofdelingen,  
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begon toen alles en iedereen te overvleugelen. In Oost-Friesland zegevierden de hoofdelingen compleet  

en verdwenen de meenten. In Westerlauwers Friesland bleven de meenten wel bestaan, maar zij verloren 

aan invloed. 

Een hoofdeling (meervoud: hoofdelingen) was oorspronkelijk een gekozen leider bij de Germaanse    

volken. Hoofdeling was geen adellijke titel, maar betekende "belangrijk persoon". In de loop van de  

geschiedenis werden hoofdelingen invloedrijke personen en families die veel land bezaten en bestuurlijke  

en juridische macht uitoefenden. 

Bij de vroege Germanen was een hoofdeling uitsluitend iemand die macht bezat in zijn dorp of gebied. 

Hij sprak recht bij geschillen, en riep bij moeilijkheden de bevolking bij elkaar. Bij sommige Germaanse  

stammen had een hoofdeling ook een sacrale functie. Gedurende de periode dat hij verkozen was,  

was hij de belangrijkste persoon, vaak tot aan zijn dood toe of tot wanneer er een nieuwe hoofdeling  

werd gekozen. Geleidelijk aan ontstond er een klasse van edelen, en werd het steeds meer een gewoonte  

dat de hoofdelingen gekozen werden uit de elite van de bevolking. Vanaf de Grote volksverhuizing  

kwam er steeds meer afstand tussen het gewone volk en de edelen. Soms werd in tijden van oorlog een  

hoofdeling gekozen als oorlogsleider. Bij de Germanen werd zo'n oorlogsleider hertog genoemd. In de  

middeleeuwen, toen bij de meeste volken de functie van hoofdeling overgenomen werd door edelen, bleef  

alleen bij de Friezen de functie van hoofdeling bestaan. Zij waren vooral personen of invloedrijke  

families van boeren die veel land bezaten. Toen het grafelijk gezag in Friesland eindigde en het tijdperk  

van de Friese vrijheid aanving, kregen deze hoofdelingen geleidelijk aan steeds meer macht. In dorpen of  

gebieden beschikten zij over bestuurlijke en juridisch zeggenschap. Als teken van hun macht, maar ook  

als verdediging in de partijstrijd, bouwden zij stinsen, versterkte stenen huizen. De hoofdelingen werden 

 meestal gelieerd aan een dorp, stad of terra, maar in geen geval waren ze heerser van dat gebied. Ze 

vormden slechts een belangrijke machtsfactor in dat gebied. Aan de zelfstandige macht van de Friese  

hoofdelingen kwam een einde op het eind van de 15e eeuw en het begin van de 16e eeuw. De Saksische 

en na hen de Bourgondische hertogen hebben met privileges de meeste hoofdelingen aan het  

landsbeheer verbonden. In sommige gevallen kreeg een hoofdeling een adellijke titel, de andere  
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geprivilegieerde hoofdelingen noemden zich heerschap of jonker. De hele 16e en 17e eeuw hadden deze 

heerschappen nog een grote invloed. Pas in de Bataafse Republiek kwam er een einde aan deze  

bestuurlijke macht. In Oost-Friesland namen de hoofdelingen in de loop van de 14e eeuw de macht  

over, nadat de oude egalitaire bestuursvorm uit de zogenaamde tijd van de "Friese Vrijheid" in verval was  

geraakt. Tot de belangrijkste hoofdelingen behoorde het geslacht tom Brok uit het Brokmerland; tussen  

Aurich en Norden. De eerste hoofdeling uit deze familie, Keno I tom Brok, stichtte de familiezetel bij  

Oldeborg in de buurt van Engerhafe. Zijn zoon, Ocko de Oudere, Ridder van Napels, bracht bijna  

heel Oost-Friesland onder zijn controle. Hij werd in 1391 na een belegering in de burcht van Aurich  

vermoord, na vruchteloze onderhandelingen met de hoofdeling Folkmar Allena. In de periode daarna was  

Ocko's echtgenote Foelke, bijgenaamd "Quade Foelke", regentes voor diens minderjarige zonen Widzel  

en Keno. In ruil voor een aandeel in de buit verleenden zij een schuilplaats aan zeerovers als Klaus   

Störtebeker en Gödeke Michels. De stad Hamburg voerde strijd tegen de zeeroverij, en kon rond 1400 

de Oost-Friese hoofdelingen dwingen de ondersteuning van de zeerovers te staken. Keno II tom Brok  

verdreef onder anderen de hoofdeling en provoost Hisko Abdena van Emden. Hij stierf echter op jonge  

leeftijd. Zijn zoon Ocko voerde strijd met de vroegere vazal Focko Ukena uit Leer. Focko versloeg Ocko II    

tom Brok en zijn bondgenoten in de slag bij Detern (1426) en in de slag op de Wilde Ackers 

(bij Oldeborg) (1427). Daarmee kwam een einde aan de heerschappij van het geslacht tom Brok.  

Vanaf dat moment was Focko Ukena de machtigste hoofdeling in Oost-Friesland. Tegen hem kwam een  

coalitie van hoofdelingen in het geweer, onder leiding van Edzard Cirksena uit Greetsiel. Focko werd  

verslagen en verdreven. Hij stierf in 1436 in Groningen. Met deze overwinning van de Cirksena’s kwam 

een einde aan de macht van de hoofdelingen in Oost-Friesland. Keizer Frederik III verleende Ulrich    

Cirksena de titel van Rijksgraaf en gaf hem Oost-Friesland als leen. Plaatselijk hielden enkele  

hoofdelingen nog enige tijd stand tegen de nieuwe heerser, zoals Hero Omken, Oomkens in Esens en  

Edo Wiemken in Jever. In het begin van zijn bewind voerde Edzard de Grote een geslaagde veldtocht  

tegen hen. Deze bracht een beslissend einde aan het tijdperk van de hoofdelingen in Oost-Friesland.  

Daarentegen werd de rol van de steden, die aanvankelijk weinig macht hadden, voortdurend groter.  
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Enkele jaren lang, van 1482 tot 1486, wisten de drie grootste steden (Leeuwarden, Bolsward, Sneek)  

gezamenlijk zelfs tijdelijk orde op zaken te stellen in Westerlauwers Friesland. Met de machtsovername  

door hertog Albrecht van Saksen in 1498 kwam ook hier een einde aan het republikeinse experiment.  

Maar dit roemloze slot verhinderde niet dat het beeld van de Friezen nog lange tijd zou worden  

bepaald door hun associatie met het steeds positiever geladen begrip vrijheid. 

De Friese identiteit in de late Middeleeuwen werd bepaald door drie elementen:de Friese vrijheid, het  

Friese recht en de Friese taal. Bij de Friezen van die tijd heeft zich een zeer uitgesproken vrijheids- en  

rechtsideologie ontwikkeld. Voor taalideologie was er, niet alleen bij de Friezen, maar ook meer in het  

algemeen, in die tijd nog geen plaats. Dit had in het geval van de Friezen ook te maken met het feit dat  

de taalafstand ten opzichte van de omringende taalvariëteiten niet dramatisch groot was. Een mooi  

staatje van vrijheidsideologie is te vinden in een  (Friestalige) brief uit 1491, waarin de Sneker  

stadshoofdeling Bocka Harinxma en het stadsbestuur van Sneek een aantal anderehoofdelingen te hulp   

roepen tegen een dreigende invasie vanuit Holland. Hierin stellen zij dat het gaat om het beschermen  

van ‘wse frye frreske frydom’ (onze vrije Friese vrijheid), die allen moeten koesteren ‘lick ws  

christena lauwa’, (gelijk ons christelijk geloof). Vrijheid en geloof worden dus op één lijn gesteld, wat de  

intensiteit van de vrijheidsideologie demonstreert. 

Magnus of Magnus Forteman is de naam van de legendarische Friese vaandeldrager uit de 9e eeuw,  

onder wiens aanvoering de Friezen de stad Rome voor Karel de Grote veroverd zouden hebben.  

Aanleiding voor deze verovering zou een opstand van Romeinse edelen zijn waarbij de ogen van Paus    

Leo III, volgens de sage de broer van Karel de Grote, waren uitgestoken en de paus de stad was uitgezet. 

Karel de Grote beloonde de Friezen voor de verovering met een uit zeven artikelen bestaand privilege 

(Magnuskerren), dat hen vrij maakte (Friese Vrijheid), alsmede 17 Keuren en 24 Landrechten. De rode 

wonderdoende banier van Magnus (Magnusvaan) zou stammen van Friso de legendarische stamvader der 

Friezen. Eeuwenlang was dit vaandel begraven op een onbekende plek, maar kon volgens de legende  

op aanwijzing van de heilige Willibrord worden teruggevonden. De figuur van Magnus heeft  

waarschijnlijk zijn oorsprong in de heilige Magnus van Trani, de medepatroon van de Kerk der Friezen  
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in Rome. Door bepaalde Friese geschiedschrijvers is - met een zekere bedoeling - een heel geslacht 

"Forteman" om hem heen geconstrueerd. Zijn vader was dan Gustavus Forteman die in 777 de eerste  

kerk in Friesland stichtte, de dom van Almenum. Magnus zou zijn gesneuveld in de strijd tegen de  

Saracenen en daarna heilig zijn verklaard. Algemeen beschouwt men de Magnussage als een legende en  

het Karelsprivilege als een vervalsing. 

Magnus ontwikkelde zich in de loop van de middeleeuwen op deze wijze tot de grote bevrijder van het 
Friese volk. Het probleem van de verhouding tussen de inscriptie over St. Magnus in de San Michele en  
De Friese Magnussage is sinds de humanistische geschiedbeoefening van de zestiende eeuw vaak  
behandeld. In onze tijd heeft daarbij met name de ouderdom van beide teksten veel aandacht gekregen. 
Een tweede probleem dat herhaaldelijk aan de orde kwam, is de relatie tussen de Friese 
Magnustraditie en Magnuspatrocinia in en buiten Friesland. Gelet op de populariteit van de  
Magnussage, trok daarbij het geringe aantal patrocinia in Westerlauwers Friesland de aandacht: 
“slechts van de jonge parochie Hoornsterzwaag was tot nu toe bekend, dat ze onder Magnus'  
bescherming stond. Elders in Friesland zijn nog patrocinia te Gross-Faldern, Esens, Ahm, Sande  
en Tating bekend. Door verschillende auteurs werden daarnaast Magnuskerken buiten Friesland, in 
Drenthe en in Saksen, met de Friese traditie in verband gebracht.  
 

 

 
Monument voor Störtebeker in Hamburg  
 
Klaus Niklaus Störtebeker (overleden te Hamburg, 20 oktober 1401) was een piraat. Waar Klaas werd  
geboren is onbekend, een van de verhalen daarover is, dat hij een weesjongen uit  Friesland of Groningen  
(Termunten) zou zijn. De eerste keer dat Klaas Störtebeker wordt genoemd is in  een protocol van  
rechtszaken uit de stad Wismar uit 1380. Zijn naam werd geschreven als Nicolao Stertebeker, die door  
2 mannen werd mishandeld. 
Die beide mannen werden uitgewezen. De volgende vermelding is in 1394 wanneer de Engelse koning  
Hendrik IV zich beklaagt over de zeeroverij van een zekere Stortebeker. Hij en zijn kompanen, waaronder  
Magister Wigbold en Godeke Michels noemden zich de Likedelers wat vrij vertaald betekent Iedereen  
krijgt zijn deel of gelijkdelers. Ieder bemanningslid kreeg na een verovering een gelijke buit of prijs  
toebedeeld. Störtebeker werkte voor Zweden en zorgde voor specerijen en textiel, in de Oostzee veroverde  
hij Deense schepen en hun goederen. Hij zou zijn basis gehad hebben op Gotland maar ook op Bornholm.  
In 1389 wisten de Denen bijna heel Zweden te veroveren, alleen Stockholm hield nog stand. De stad werd  
belegerd, maar dankzij Störtebeker kregen de inwoners voorraden en konden standhouden. Dankzij die  
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inbeslaggenomen voorraden, de zogenaamde victualiën, kregen ze de bijnaam de Victualiënbroeders. De  
Likedelers vochten mee en wisten Stockholm te ontzetten. Toen de vrede was gesloten wilden de  
Hanzesteden de piraten kwijt en weken ze uit naar de Noordzee. De nieuwe thuishaven van Störtebeker  
werd toen Marienhafe in Oost-Friesland, dat in het ambstgebied van zijn vriend Widzel tom Brok lag. De  
strijd tussen de Frieslanden en Holland was in 1396 opgelaaid en Störtebeker vocht mee tegen de  
Hollanders. Begin 1400 besloot de Hanze samen met de Hollandse steden om de Likedelers aan te pakken. 
Bij een zeeslag op de Westereems werd hun een zware klap toegebracht. Störtebeker vluchtte met 114 van  
zijn mannen naar de Hollandse graaf Albrecht van Beieren, die een andere agenda had dan de andere  
Hollandse heren. De Friese hoofdelingen, die Störtebeker tot dusver hadden beschermd, besloten na de 
nederlaag op de Eems, geen onderdak meer te bieden aan Störtebeker. Maar hij had hen niet meer nodig,  
zat veilig in Holland en ging weer schepen overvallen. Nogmaals werd door de Hanze een vloot  
bijeengebracht en in 1401 kwam het tot een zeegevecht bij Helgoland. Het was fataal voor de Likedelers:  
40 sneuvelden en 73, waaronder Störtebeker werden gevangengenomen. In Hamburg is Störtebeker op 20  
oktober 1401 staande onthoofd. Hij had verzocht dat de medeveroordeelden die hij, na onthoofd te zijn  
nog kon voorbijlopen, vrij zouden komen. Hij liep 11 van zijn mannen voorbij tot er een blok voor zijn  
benen werd gegooid. De rechters hielden hun afspraak niet, ook die 11 werden onthoofd. Magister  
Wigbold en Godeke Michels werden later gevangen en in de lente van 1402 in Hamburg ter dood gebracht. 
Störtebeker dankte zijn bijnaam aan het feit dat hij een beker bier in een teug kon ledigen. Door de  
voormalige DDR werd Störtebeker om zijn sociale trekjes tot historische held verheven. Ook nu zijn er  
nog Störtebekerfestivals en is er een Störtebekerroute. Op het Duitse schiereiland Rügen zou nog een schat 
van Störtebeker begraven liggen. In 2006 verscheen er een Duitstalige miniserie van Störtebeker, met in  
de hoofdrol Ken Duken, voor de internationale markt heet de film A Pirate's Heart. 
 
Als patrocinium van Hollum gold in de literatuur tot nu toe Onze Lieve Vrouwe. Men meende dit uit de 
vermelding van use lyauwe Vrou tho Hollum in 1485 te mogen afleiden. Een tekstje dat in het 
zogenaamde Burmaniaboek is opgenomen verdringt haar nu door Magnus, zodat zij met een nevenaltaat  
genoegen moet nemen. Het stuk waarin Magnus overigens slechts zijdelings wordt genoemd, bevat 
informatie over zeer uiteenlopende perioden. Het document zelf en de vindplaats ervan confronteren ons 
met de liefde die veel Friese edelen in de zestiende eeuw koesterden voor de geschiedenis van hun  
familie, hun stand en hun gewest. De inhoud van de tekst betreft een adelsvete in de late vijftiende 
eeuw, waar uiteindelijk heel Friesland in betrokken raakte. De ondertekening van de tekst geeft de  
herkomst ervan uit het psalterium van de ecclesia sancti Magni in Hollum insuIa ab Aemlandt aan  
en voert ons zo terug naar de kerkwijding in de volle of vroege middeleeuwen. Alvorens echter nader op  
St. Magnus van Hollum in te gaan is het, voor een goed begrip van de achtergrond en de aard van de  
bron, nuttig eerst enige aandacht aan de vindplaats van de tekst en aan de inhoud ervan te geven.  
Tussen de drie hierboven genoemde, chronologisch uiteenliggende, aspecten van het document 
(vindplaats, inhoud en herkomst) bestaat een duidelijke relatie, doordat zij in hun combinatie de  
weerspiegeling zijn van de continuïteit van het milieu dat men zou kunnen typeren als de 'hoge adel' van  
Westerlauwers Friesland. Sinds het einde van de veertiende eeuw is deze kring van onderling nauw  
verwante families te traceren. Van de overige adel onderscheidden ze zich doordat hun machtspositie  
niet tot één of enkele kleine dorpen beperkt was, maar bestond uit een hegemonie in grotere gebieden en  
in plaatsen met centrale functies ten opzichte van de omgeving. Uit deze kring is het handschrift,  
waarvan het stuk deel uitmaakt, afkomstig; de beschreven adelsvete woedde eveneens binnen deze  
families; en ook voor het Amelandse parochiewezen is dit milieu van belang. Dit document is een bijlage  
in het zogenaamde Burmaniaboek, dat nu deel nitrnaakt van het familie-archief Van Eysinga-Vegelin  
van  Claerbergen. Dit Burmaniaboek bestaat uit een verzameling genealogieën van Friese adellijke  
families, voorafgegaan door een Tractatus de nobilitate, een betoog over de eervolle plaats die de adel  
sinds de tijd van de legendarische prins Friso in Friesland innam. De auteur is de edelman Upcke van  
Burmania, in 1601 en 1609 lid van gedeputeerde staten, die in 1615 overleed. De waarde van dit boek  
ligt allereerst in het vlak van de mentaliteitsgeschiedenis. Het is een document dat kan worden gezien  
als uiting van het streven van de Friese adel om zijn positie op een nieuwe wijze te formuleren en te  
legitimeren. In de tijd van ontstaan, rond 1600, was veel in Friesland in beweging: niet in de laatste  
plaats de machtsverhoudingen. Er was de adel veel aan gelegen ook onder de nieuwe verhoudingen de  
toon te blijven aangeven. Herhaaldelijk wordt in het handschrift, dat werd samengesteld voor eigen  
privé-gebruik en ter informatie van verwanten en vrienden, dan ook benadrukt dat de Friese adel niet  
alleen een adel van geboorte is, maar zowel in heden als in verleden, tevens een adel is door deugd en  
verdiensten voor het land. Behalve als neerslag van de adelsideologie rond 1600, is het handschrift  
waardevol door de overvloed aan feitelijke gegevens die Burmauia in zijn genealogische schema's  
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vermeldt. Burmania's werk onderscheidt zich namelijk gunstig van dat van andere genealogen in de  
zestiende en zeventiende eeuw doordat hij veelvuldig verwijst naar allerlei primaire bronnen waarover hij  
als afstammeling, verwant en vriend van de belangrijkste adellijke families kon beschikken:  
testamenten, boedelscheidingen, huwelijkscontracten enz. Een deel van deze stukken kennen we ook nu  
nog. Over het algemeen blijkt dat Burmania ze op een betrouwbare wijze heeft gehanteerd. We mogen  
daarom aannemen dat hetgeen hij in de vorm van uittreksels meedeelt uit niet bewaarde stukken, die  
hij aantrof in zijn eigen archief en in dat van familie en vrienden, eveneens niet zonder waarde is.  
Verdienstelijk is ook, dat hij eerlijk aangeeft wanneer iets hem niet duidelijk is of wanneer de  
beschikbare bronnen elkaar tegenspreken. Samen met een genealogisch handschrift uit de tweede  
helft van de zeventiende eeuw, dat - ten onrechte overigens - wordt toegeschreven aan Sybolt van  
Adelen van Cronenburch, is het Burmaniaboek de hoofdbron geweest voor het in 1840 in druk  
verschenen Stamboek van den Friesehen Adel. In tegenstelling tot het Burmaniaboek is het  
handschrift 'Van Cronenburch' niet op primaire bronnen gebaseerd. Toch hebben De Haan Hettema  
en Van Halmael, de auteurs van het Stamboek, geprobeerd de informatie van beide handschriften met  
elkaar in overeenstemming te brengen. Een deel van de roep van onnauwkeurigheid, die het Stamboek  
heeft, is het gevolg van het feif dat door deze werkwijze de vaak betrouwbare informatie van het  
Burmaniaboek op vele plaatsen werd verknoeid. Waar het Stamboek voor de oudere, vijftiende-eeuwse  
generaties echter alleen op het Burmaniaboek is gebaseerd en dergelijke harmonisatiepogingen  
achterwege zijn gebleven, zijn de genealogieën vaak relatief betrouwbaar. Zoals gezegd nam Upcke van  
Burmania de meeste van zijn bronnen niet integraal op, maar beperkte hij zich tot genealogische  
verwijzingen en uittreksels. Enkele voorbeelden met betrekking tot de afstamming van Rints Roorda,  
Upcke's vrouw: voor het huwelijk van Sibrand Roorda en Haring Hottinga, haar grootouders, verwijst hij  
naar een huwelijkscontract van 1497; voor hun overlijden naar grafstenen in het Klooster Anjum; en  
voor het overlijden in 1502 van Here Hottinga, haar overgrootvader, naar het rekenboek van Sibrand  
Roorda.  Alleen voor de, vanuit Burmania's optiek, belangrijkste zaken, nam hij de bronnen letterlijk 
over. De oudheid van zijn eigen familie" illustreert hij bijvoorbeeld door de volledige oorkonde van 1300  
met betrekking tot het patronaatsrecht van de Burmania's op de kerk van St. Vilus van Oldehove af te 
schrijven. In de begeleidende toelichting verzuimt hij bovendien niet te wijzen op de ligging van het 
domus Burmaniana direct ten zuiden van die kerk, en op het voor-christelijke heiligdom Aula Dei,  
waaraan de Oldehove volgens Hamconius zijn naam zou hebben ontleend. Het notariële afschrift uit het  
psahnboek van Hollum, dat op een los velletje in het Burmaniaboek bij de genealogie Hottinga ligt,  
mag als een dergelijke documentatie met primaire bronnen worden opgevat. Here Hottinga, wiens lof er 
in gezongen wordt, was zoals gezegd de overgrootvader van zijn vrouw. Ook Burmania’s bekendheid met  
deze weinig voor de hand liggende bron kan uit haar familierelaties verklaard worden: haar grootvader  
van moederszijde, Wytse Camminga van Cambuur, stamde via zijn moeder uit de hoofdelingen van 
Ameland. De aantekening uit het psahnboek van Hollum verschaft ons zo een blik op de werkwijze van  
Upcke van Burmania en op de grondige documentatie die aan het Burmaniaboek ten grondslag ligt.  
 
Op zichzelf brengt het stuk weinig nieuws over de vijftiende-eeuwse partijtwisten. Alle feiten,  
waaraan wordt gerefereerd, kan men uitgebreider in contemporaine oorkonden, in de zestiende-eeuwse  
kronieken en in de recente wetenschappelijke literatuur vinden. Na de dood van Tjaert Juwinga, de 
stadshoofdeling van Bolsward, in 1479, wilde zijn weduwe Wytje bij minderjarigheid van haar zoon  
Goslick Juwinga het feitelijke bestuur van de stad opdragen aan haar schoonzoon, de Schieringer  
stadshoofdeling van Franeker Sicke Sjaerda. De Bolswarders zelf verkozen echter Juw Juwinga, een neef 
van Tjaert, als hoofdeling. De volgende jaren golfde door Westergo een oorlogje heen en weer tussen 
Franeker en Bolsward, waarbij Juw en zijn broer Tjerck in het Vetkoperse kamp terecht kwamen. Toen 
Sicke in 1487 stierf volgde zijn neef Here Hottinga hem op als hoofdeling te Franeker. Deze zette tevens  
de vete tegen de Bolswarders voort, die nu weldra de hu1p vau de stad Grouiugeu inriepen. De drie  
versterkingen, waar de Franekers zich in 1496 buiten hun stad tegen de Groningers wisten te 
handhaven, waren oude Schieringer steunpunten: vanouds hadden de Sjaerda's te Pingjum, een bolwerk,  
de Hottinga's stinzen te Wommels en Nijland. Zo was de toestand in 1496 toen de gebeurtenissen 
plaats vonden waarvan het Hollumer psahnboek verhaalt. Niet de inhoud, maar de toon van de  
aantekeniug nit het psahnboek is interessant. Zoals gezegd bevatten verschillende kronieken uit de  
vroege zestiende eeuw hetzelfde verhaal zeer uitgebreid: met name die van Worp en Petrus van Thabor,  
van wie men op basis van hun milieu kan aannemen dat zij aan de Schieringer kant stonden, en die van 
Jancko Douwerna, die uit traditioneel Vetkoperse kring kwam. Uiteraard vertellen ze het verhaal ieder 
met wisselende accenten, maar welbeschouwd is het opvallend hoe evenwichtig en onpartijdig ze de  
gebeurtenissen verslaan. Ongeacht hun partijkeus bekritiseren ze onhebbelijke karaktertrekjes van de  
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hoofdelingen van de eigen kant en hekelen ze zonder aanzien des persoons begane wreedheden. Ook 
de kwalijke gevolgen van het aangaan van bondgenootschappen buiten Friesland door beide partijen 
worden door de kroniekschrijvers gelaakt. De toon van onze aantekening wijkt sterk af van die van de  
kronieken. Dat Here een werktuig van de goddelijke voorzienigheid was vinden we alleen hier. Worp van  
Thaborvermeldt bijv. weliswaar dat 'all Westergoo was bZyde"datsy van Gronigers ende den knechten 
waeren verlost', maar voegt toe dat ook de Hottinga's en hun knechten 'groten schaede ende overlast'  
bezorgden, en daarbij zelfs het zilver uit de kerken niet spaarden.  Dat Westergo 'tot de vrijheid werd 
teruggebracht' wordt door Worp van Thabor juist ontkend. Doordat Here Hottinga de hu1p, die hij van 
hertog Albrecht van Saksen tegen de Groningers kreeg, in feite kocht door Albrecht te steunen in zijn 
streven naar landsheerlijkheid over Friesland, ging de vrijheid uiteindelijk juist verloren. Het resu1taat 
was immers 'datter grote heeren int Zant ghecoemen syn, die ghene partye hebben angesien, maer  
hebben 't all genoemen’ Tactisch verzwijgt de aantekening dan ook dat Here zijn steun in het gehate  
Holland haalde: er wordt slechts vermeld dat hij 'uit het westen' kwam. De militaire prestatie van 
Here, die door de aantekening retorisch wordt omschreven als het verjagen van 'zovele duizenden als  
hij zelf honderden had', is bij Worp van Thabor veel bescheidener: die spreekt van respectievelijk  
tweeduizend en achthonderd man.Worp laat tenslotte niet onvermeld dat Juw Juwinga pas werd  
gedood nadat hij reeds gevangen was. De conclusie moet daarom zijn dat de aantekening, veel meer dan 
de Thaborse kronieken die uit hetzelfde politieke milieu afkomstig zijn, een sterk Schieringer 
partijdigheid verraadt. Hoe komt deze aantekening nu in het psahnboek van Hollum? Allereerst is van  
belang dat al sinds de vroege middeleeuwen belangrijke teksten van allerlei aard dikwijls werden 
ingeschreven of ingebonden iu liturgische boeken. Dat had een dubbele reden. Liturgische boeken waren 
vaak de enige boeken die aanwezig waren. Daarnaast gaf zowel de liturgische inhoud als de 
bewaarplaats dicht bij het altaar een extra wijding en bescherming aan alle ingeschreven teksten. In  
de liturgische boeken zelf waren het vooral de kalenders waarin allerlei niet-liturgische berichten 
een plaats kregen tussen en naast de namen van heiligen en aantekeningen over tijdelijke en eeuwige 
memories. Bij de memorieinschrijvingen werden vaak toelichtingen opgenomen: over de schenkingen die  
de persoon voor wie gebeden moest worden de kerk had gedaan", of over wetenswaardigheden omtrent 
het leven of de dood van die persoon. Een volgende stap was dat ook historische berichten werden  
opgenomen die geen directe relatie met de liturgie hadden: mededelingen over overstromingen, tijden van 
honger, duurte en oorlog etc. Deze aantekening is waarschijnlijk een dergelijk, meer historisch dan  
liturgisch, bericht. Het gaat dnidelijk niet om de overleden Juw Juwinga, maar om de roem van Here 
Hottinga. De zinsnede over het zieleheil van de gedoden en de verwijzing naar het Onze Vader lijken 
vooral frases, die ertoe dienden het bericht uiterlijk niet te veel te laten verschillen van de echte  
memorieinschrijvingen. De gebeurtenissen van het jaar 1496 gaven aanleiding tot meer van dergelijke 
aantekeningen in liturgische boeken: zonder toevoeging van quasi-liturgische frases stond in het missaal 
van Berlikum beschreven dat 'Bauck, de huisvrouwe van Doecko Hemmema, na dezen overval te  
Groningen gevaert wierde, daar ze in de gevangenisse geworpen is, waar in zy twee kinderen baarde'.  
We mogen veronderstellen dat de Schierings gezinde hoofdelingen Hemmema  
te Berlikum en Camminga op Ameland dergelijke aantekeningen door een geestelijke, die ongetwijfeld 
niet zonder hun toedoen of instemming was benoemd, op prijs hebben gesteld. Ecclesia sancti Magni in 
Hollum insuIa ab Aemlandt’. De vermelding van de herkomstvan de tekst uit het psahnboek van de St.  
Magnuskerk van Hollum zal naar het idee van de zestiende-eeuwse lezer inhoudelijk mooi hebben  
aangesloten op het verhaal over de gebeurtenissen van 1496. St. Magnus is, zoals vermeld, in de 
laat-middeleeuwse geschiedschrijving namelijk de beschermer en verdediger bij uitstek van de Friese 
vrijheid. Vijftien jaar geleden vroeg D.P. Blok in een artikel de aandacht voor de kerken die de abdij  
Echternach in Holland en Friesland heeft bezeten. Kerkenlijstjes van deze abdij uit de elfde eeuw delen 
mee dat ze op Ameland een kerk bezat: 'In Ambulon I ecclesia'. Blok stelde zich de vraag waar op  
Ameland deze kerk had gestaan. Zijn conclusie was dat de aanwijzingen weliswaar bescheiden zijn,  
maar dat de kerk van Nes het meest in aanmerking komt. Hij voerde daarvoor de volgende argumenten  
aan. Allereerst wees hij op de traditie dat het benedictijner klooster Foswerd bij Ferwerd, dat op  
Ameland met name rond Nes uitgebreide bezittingen had, eerst op het eiland gestaan zou hebben. Blok  
veronderstelde dat het Echternachse goed op Ameland, mogelijk te Nes, de historische kern van deze  
traditie zou kunnen zijn. Bovendien lag te Nes bij de begraafplaats een dobbe die heette naar St. 
Willibrord, de stichter van Echternach. 
 
Een dobbe is een natuurlijke of gegraven poel zonder aan- of afvoer. In of bij nederzettingen werden ze  
vaak gebruikt voor drink- of bluswater. Veel waren ook drinkplaats voor het vee. Met name op het  
Drents Plateau zijn natuurlijke dobben rijkelijk aanwezig. In het verleden waren ze vaak verland door 
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veenontwikkeling. Deze verveende plassen worden veentjes of veenties genoemd. Vanwege de behoefte  
aan turf voor brandstof werden de meeste in de loop van honderden jaren uitgeveend, waarna ze soms  
als waterreservoir dienst konden gaan doen. De aanduiding dobbe is ook elders bekend, maar komt 
specifiek in Groningen, Drenthe en Friesland veel voor. In het kweldergebied gelegen dobbes zijn  
omgeven door een kade waardoor ze tevens als hoogwater vluchtplaats dienst kunnen doen. Ze hebben 
vaak een lange geschiedenis, ook op wierden werden ze al gegraven. Als zodanig werden ze ook feit(h) of 
fehting genoemd. In 2012 werd door archeologen een grote dobbe op de terp van Dronrijp aangetroffen. 
Een Gronings gezegde luidt: Hai het oet dob dronken, wat betekent: Hij weet wat er in de wereld te koop 
is. Veel dobbes hebben hun functie als reservoir voor bluswater verloren en zijn dan ook gedempt. Het 
dorp Zuidlaren heeft nog een branddobbe of 'braandkoele' op de grote brink. Het eveneens Drentse dorp 
Dwingeloo had oorspronkelijk elf dobbes. Van de drie op de brink is alleen De Riete nog aanwezig. De 
Grote Dobbe van het vroegere dorp Zoetermeer in Zuid-Holland maakt nu prominent deel uit van een 
winkelcentrum in deze stad. In Zeeland wordt een buitendijks gelegen dobbe met een ringvormige kade 
een hollestelle genoemd. Bij deze veronderstelling kunnen enige kanttekeningen worden geplaatst. Ten 
eerste moet bij de ouderdom van de twee door Blok aangehaalde tradities een vraagteken worden gezet. 
Met betrekking tot de kerk van het nabije Holwerd bestond in de vroege zeventiende eeuw een dergelijke 
traditie, die tot in de vijftiende eeuw terugreikt en die inderdaad een kern van waarheid bevat.  
Schotanus meende in 1664 namelijk dat Holwerd 'is sa veel gesegt als Heylige Weerdt'. Een  
laat-middeleeuws kroniekje weet verder dat Willibrord het eerst in Holwerd voet aan land zette en er de 
Friezen begon te bekeren. Als historische kern van deze traditie kan men ongetwijfeld het Holwerder  
Willibrorduspatrocinium beschouwen, dat op zijn beurt verklaard kan worden uit het feit dat Holwerd een 
eigenkerk van de abdij Echternach was. Anders dan in Holwerd gaan de tradities rond Foswerd en de 
St. Willibrordusdobbe waarschijnlijk niet op een tot in de vroege middeleeuwen terugreikende kern van 
waarheid terug, maar moet de historische aanleiding ertoe in de late zestiende eeuw zelf gezocht 
worden. Bij de secularisatie van de kloostergoederen in de Noordelijke Nederlanden was het namelijk  
regel dat de goederen ter beschikking kwamen van het gewest waar het betreffende klooster stond. Om 
zich de Amelander goederen van Foswerd te kunnen toeëigenen hadden de Camminga's, soevereine 
heren van Ameland, er daarom belang bij Foswerd als een in wezen Amelands klooster voor te stellen.  
De stelling over de Amelandse origine van Foswerd duikt in 1581 dan ook voor het eerst op in een 
'request van de Camrninga's over de Foswerder goederen op het eiland aan de Staten van Friesland. 
De berichten van Andreas Cornelius over Foswerd en Ameland dateren van nadien, uit 1597. Ze  
kunnen als een uitbreiding en legitimatie van de bewering van de Camminga's worden beschouwd. Een 
verrijking van de legende betekende met name de identificatie van Foswerd op Ameland met het eiland  
Fositesland, waar volgens Alcnius Vita sancti Willibrardi Willibrord koning Redbad had ontmoet. Op 
deze gewijde plaats zou naderhand het oorspronkelijke Foswerd gesticht zijn.  Het eigenbelang van de  
Camminga’s zou op zichzelf uiteraard niet behoeven uit te sluiten dat men voortbouwde op een oudere 
traditie. Bewijzen voor een dergelijke traditie ontbreken echter. De dobbe van St. Willibrord mag in dit  
verband niet als bewijs worden aangevoerd. De eerste vermelding ervan dateert van 1867 en gaat terug  
op een mondelinge traditie die mogelijk sinds het midden van de achttiende eeuw bestond. Zolang geen  
vermeldingen van voor 1597, het jaar van verschijnen van Andreas Cornelius' kroniek, gevonden zijn,  
moet de dobbe worden beschouwd als een verdere aankleding van het verhaal van Andreas Cornelius,  
waarin door de identicatie van Foswerd en Fositesland reeds de relatie met Willibrord was  
gelegd. Van belang bij het ontstaan van de overlevering rond de Willibrordusdobbe was ongetwijfeld het 
feit dat de meeste katholieken op het eiland woonden in Buren en Nes, waar ook de katholieke kerk  
stond. Het lijkt er dan ook op, dat het bericht van Andreas Cornelius in de nieuwe tijd tot twee  
tegenstrijdige tradities aanleiding gaf: een katholieke, die voor Nes koos, en een protestantse, die  
meende dat in Hollum hadden gestaan het ’oud kasteel, door koning Radboud in den jaare 690 ter  
eere van zynen algod Fosto gebouwd, en - ter plaatse van de kerk - 'het oude klooster Foswerd'. Het  
Camminga-request van 1581 is dus waarschijnlijk niet de neerslag van een bestaande  
Willibrordustraditie te Nes, maar juist het eerste begin ervan. In tegenstelling tot de tradities rond  
Holwerd hebben diè met betrekking tot Foswerd op Ameland en Willibrord te Nes daarom geen  
retrospectieve waarde. Evenmin als de Foswerd-legende kunnen de - historische – patronaatsrechten  
van Foswerd op Ameland als argument worden aangevoerd in de discussie waar de Echternachse kerk  
stond. Uiteraard is het niet onmogelijk dat Foswerd goederen en kerken van Echternach overnam. Ook  
Mariengaarde, Dokkum, Oldeklooster en de Johanniters wisten bezit te verwerven dat eerder aan de  
oude buitenlandse abdijen behoorde. Foswerd had echter niet alleen rechten ons in de steek bij de keus  
tussen Nes en Hollum: in beide dorpen werden kleine tufstenen kerkjes opgegraven. 
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De patrociniabieden daarentegen wel enig houvast bij het opstellen van een hypothese. Allereerst moet 
vastgesteld worden dat het patrocinium dat vaak voor de kerk van Nes wordt opgegeven, Johannes de  
Doper', op bijna even zwakke aanwijzingen berust als dat van Willibrord. Primaire bronnen ontbreken  
namelijk. Het werd waarschijnlijk afgeleid van de begindatum van de Nesser jaarmarkt. Het  
Magnus-patrocinium van Hollum maakt in combinatie met de testamenten van Ritske Jelmera van  
1450 en van Doed Heringa van 1485 de relatie tussen de parochies Hollum en Ballum duidelijker. In 1450  
legateerde Ritske, wonend op Jelmera State te Ballum; namelijk aan 'sin- te Magnus zyn patroen hir ter 
kercken' drie en een half schild. Tot nu toe werd dit patrocinium niet opgemerkt, omdat er geen  
plaatsnaam wordt genoemd. Nu bekend is dat Hollum onder Magnus' beschenning staat is de schenking  
duidelijker en bevestigt ze de mededeling van de twee notarissen in het stuk uit het Burmaniaboek.  
Verder bepaalde Ritske nog dat 'zyn erffnamen zullen wyen laten die capelle in de (eere) Goden ende  
sunte Barbara'.  In het testament van Doed Heringa uit 1485 komt Magnus niet meer voor en figureren  
alleen de in de late middeleeuwen geliefde vrouwelijke heiligen. De St. Barbarakapel te Ballum bij  
de Je1merastins blijkt namelijk inmiddels tot een kerk met begraafrechten te zijn uitgegroeid: daar wil 
zij begraven worden. De patroon van Hollum krijgt geen legaat meer; wel de persona en Onze Lieve  
Vrouwe (een vicarie of andere prebende dus) aldaar. Aan de reeds in 1786 uitgesproken conclusie dat de 
kerk van Ballum uit de kapel van de Je1mera's is gegroeid kan nu dus worden toegevoegd dat ze  
ontstond binnen de oude parochie Hollum. Het oude Hollum wordt daarmee verreweg het grootste kerspel  
van het eiland. De argumenten ten gunste van Nes zijn hierboven terzijde geschoven. De aanwijzingen  
zijn ook nu nog bescheiden, maar de vraag rijst of de ligging op de 'kop' van het eiland aan de mond  
van de Boorne", de wijding aan een heilige met een oude cultus (waarover hierna meer) en de grootte van  
de oorspronkelijke parochie de weegschaal niet ten voordele van Hollum doen doorslaan. Indien de  
Echternachse kerk inderdaad die te Hollum was impliceert dit dat St.Magnus, de heilige die tenminste  
sinds de dertiende eeuw de verpersoonlijking was van de Friese vrijheid, ook een verbinding met de oude 
rijksabdij Echternach zou hebben. Daardoor rijst de vraag naar de ouderdom van de Friese  
Magnussage. Hoe is, met andere woorden, het verband tussen oude Magnuskerken, zoals te Hollum  
eventueel elders, en de vrijheidstraditie rond Magnus? 
 
Door verschillende auteurs is de laatste decennia een directe relatie gelegd tussen de populariteit van 
onze heilige in het Friese gebied en elfde-eeuwse of nog oudere Magnuskerken in streken die met  
Friesland in contact stonden. De basis voor dergelijke veronderstellingen leverde in 1953 Van  
Buijtenen, toen hij in zijn proefschrift over De grondslag van de Friese vrijheid, in afwijking van eerdere  
onderzoekers, een zeer vroege datering van de Magnussage, in de elfde eeuw of nog eerder, verdedigde.  
Zowel het in de Magnussage gepropageerde vrijheidsidee als de wijze, waarop de persoon van Magnus  
wordt getekend, geven evenwel aanleiding om de sage later te dateren en daarmee te betwijfelen of zij  
van invloed is geweest op oude kerkpatrocinia. Ter verduidelijking diene het volgende.  
'Patrozinienforschung' is een beproefde en vaak vruchtbaar gebleken methode om de relatie terug te  
vinden of te illustreren tussen parochiekerken en hun stichters. Ook lijnen van beinvloeding in ander  
opzicht vallen met behulp van patrocinia te trekken. De mogelijkheid om op deze wijze relaties en lijnen  
vast te stellen is evenwel niet onbeperkt. Zij is vooral succesvol als het om relatief 'zeldzame' heiligen  
gaat, die duidelijk naar één of enkele uitstralingspunten wijzen. De kans om met succes dergelijke  
lijnen of, zoals Van Buijtenen het uitdrukte, 'heiligenwegen te reconstrueren of althans waarschijnlijk  
te maken is daarom geringer naarmate de cultus van een heilige algemener was. Maria en Petrus, en in 
de latere middeleeuwen Nicolaas, Barbara, Catharina en Anna, zijn voorbeelden van dergelijke heiligen 
die zich door hun grote populariteit slecht lenen voor deze 'lineaire' tak van patrociuiumonderzoek.  
De vraag naar de algemeenheid van een heilige moet dan ook steeds vooraf gaan aan het zoeken van 
beinvloedings- en stichtingslijnen op grond van patrocinia. 
 
Magnus heeft in de wetenschappelijke literatuur reeds enkele malen een rol gespeeld bij pogingen  
dergelijke lijnen van beinvloeding tussen verschillende regio's op het spoor te komen. Slicher van Bath, 
Van Buijtenen en Keverling Buisman verklaarden zo het voorkomen van Magnus in Drenthe, waar hij 
patroon van Anloo is en waar op zijn feestdag de Etstoel bijeenkwam, uit Friese invloed. 
De Etstoel was  tot 1791 het hoogste rechtscollege in de provincie Drenthe. De Etstoel sprak niet alleen  
recht, het stelde ook regels vast. Het college was samengesteld uit de drost en 24 etten, vier voor ieder van 
de zes dingspillen die tezamen de Landschap Drenthe vormden. In de late middeleeuwen, tot aan de  
Franse overheersing, was Drenthe verdeeld in zes dingspillen. De etstoel kwam vier keer per jaar bij  
elkaar, drie keer in de Jacobskerk te Rolde en één keer in Magnuskerk te Anloo. In die laatste plaats  
wordt dit nog ieder jaar herdacht met een opvoering van een zitting gebaseerd op een werkelijk gebeurde  
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zaak uit het verleden. Het rechtssysteem was gebaseerd op het Germaanse recht, wat inhield dat ieder  
die op de hoogte was van een strafbaar feit, verplicht was dit te melden. De Etstoel vond zijn oorsprong  
in de Saksische volksvergaderingen. Waarschijnlijk werd daarbij door de leider van die vergadering  
voor aanvang van een zitting uit het gezamenlijke volk enige oordeelvinders benoemd. Later werden  
deze niet meer per zitting maar voor een bepaalde tijd aangewezen. Zo ontstond uiteindelijk de Etstoel. 
Naast drost en 24 etten maakten de landschrijver (griffier) en een bijzitter of assessor deel uit van de  
Etstoel. De etten werden gekozen uit de voornaamste ingezetenen van hun dingspel: "uyt ieder dinxpel  
vier, wesende eygenerfde in den lande van Drenthe, loofweerdige mannen, sonder onderscheyt van edel  
ofte onedel, en behooren te connen lesen ende schrijven ende in eygendom te hebben een vierendeel 
waardeels ofte tenminste sijn goet 500 carolus guldens waert te wesen". Elk jaar traden de twee oudste 
etten af en werden twee nieuwe gekozen. De afgetredenen waren pas het volgende jaar weer  
herkiesbaar, zodat elk dingspel effectief minstens zes etten had: twee oude, twee nieuwe en (minstens)  
twee rustende. Van Buijtenen stelde in 1969 dat het bovendien waarschijnlijk is dat de  
Magnuspatrocinia in Saksenland, bijv. te Everswinkel en (als nevenpatroon) te Nottuln in het  
bisdom Münster, mede te danken zijn aan de uitstraling van de Magnusverering in Friesland,  
dat deels tot dit diocees behoorde. Daarnaast zou volgens hem Niedermarsberg, dat naast een Petrus- 
ook een Magnus-patrocinium kent, een verspreidingspunt geweest kunnen zijn. Zoals in Friesland  
Karel de Grote en Magnus een bekende combinatie is, zo duikt Karel ook daar op. Hij had er zijn  
belangrijkste steunpunt in Saksen, de Eresburg, en veroverde van daaruit het land. In Van  
Buijtenen's voetspoor trad twee jaar later Querfurth. Hij wees op de St. Magnuskerk in de oude  
handelswijk Altwiek in de stad Brunswijk, die in 1031 werd gesticht. Twee lijnen lopen vandaar naar  
Friesland. In de elfde eeuw bezaten de Brunswijker graven namelijk tevens de grafelijkheid in  
Westerlauwers Friesland. Verder ligt vlak langs de Magnuskerk de Friesenstrasse, waar in de  
middeleeuwen mogelijk Friese kooplieden waren gevestigd. Gezien de populariteit van St. Magnus in  
Friesland, meende Querfurth dat dit patrocinium waarschijnlijk de neerslag is van de banden die er  
tussen Friesland en Brunswijk bestonden. Zelfs in het koninkrijk Denemarken, dus buiten het Roomse  
rijk, bracht men· al vroeg Magnuskerken met de Magnussage in verband: de St. Magnuskerk van  
Taling" in het Noordfriese Eidersted zou volgens zeventiende-eeuwse kroniekberichten haar  
patrocinium aan de sageheld Magnus te danken hebben. De vraag moet gesteld worden, of de  
Magnuspatrocinia zich wel lenen als basis voor het traceren van dergelijke specifieke en exclusieve  
beinvloedingslijnen. Magnus behoort namelijk tot de heiligen die in de vroege middeleeuwen in de  
omgeving van Rome algemene verering vonden en die ook in later lijd in die zin 'algemeen' genoemd  
kunnen worden, dat ze, door de wijde uitstraling van de Romeinse liturgie, in zeer uitéénlopende  
plaatsen en tijden in kalenders figureren (zij het vaak in zwart) en hier en daar blijkens kerk- en  
altaarpatrociuia ook bijzondere verering genieten. In het vijfde eeuwse Martyrologium Hieronymianum  
en in het Sacramentarium Gelasia zevende eeuw had Magnns al zijn plaatsje. Ook toen na de achtste  
eeuw de gelasiaanse liturgie door de gregoriaanse werd verdrongen, bleef Magnus hier en daar in de  
kalender vermeld. Met name de oude benedictijner abdijen en de bisschopskerken speelden bij deze  
verbreiding van de herinnering aan Magnus ten noorden van de Alpen een intermediaire rol. De bisschop 
van Münster ontving in 867 zo relieken van de paus. De bisschop van Meissen gaf na 1021  
Maänusrelieken aan Quedlinburg. In verschillende bisdommen, bijv. in Trier, Utrecht en Münster stond  
Magnus in de late middeleeuwen nog in de kalender (19 augustus). Het in 1098 gewijde St. 
Mauritiusaltaar in Prüm stond mede onder bescherming van andere heiligen, waaronder St.  
Magnus. De door Van Buijtenen aangevoerde St. Magnuskerk te Niedermarsberg-Horhusen tenslotte  
blijkt een stichting van Corvey uit het begin van de elfde eeuw te zijn. Van een directe relatie met Karel 
de Grote's Eresburg is dus geen sprake. In dezelfde streek bezat Corvey trouwens later te Höringhausen  
en Lüthorst nog twee andere Magnuskerken. In Europa benoorden de Alpen waren er dus vele plaatsen 
vanwaaruit de verering zich verbreid kan hebben. Het is alleen daarom reeds een hachelijke zaak alle  
patrocinia op één of enkele uitstralingspunten terug te voeren. Wil men Friesland als uitstralingsgebied  
zien, waarmee de Magnuspatrocinia te Anloo, Brunswijk en in Münsterland in verbinding staan, dan is  
het, omdat het hier deels oude kerken betreft, noodzakelijk dat de Friese verering ook oud is. Van  
Buijtenen's dissertatie leverde een pleidooi voor een vroege datering van de Magnussage, de tekst waarin  
de relatie tussen Magnus en de Friese vrijheid uitgebreid wordt verhaald. Zijn redenering kan als volgt  
worden samengevat. De inscriptie in de Friezenkerk wordt algemeen, ook door Van Buijtenen, als  
dertiende-eeuws gedateerd. Hij wist er echter verschillende elementen in aan te wijzen die op oudere 
tradities en op historische feiten gebaseerd zijn en meende op grond daarvan te kunnen stellen dat de  
inhoud van de inscriptie voor een aanzienlijkdeel op de vroege elfde eeuw kan teruggaan. Hij voerde daarbij  
evenwel geen dwingend tijdstip ante quem aan. De Magnussage en de bijbehorende Magnuskeuren  
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zijn eveneens moeilijk te dateren. Ze komen voor in oudfriese rechtshandschriften, die alle uit de vijftiende 
eeuw dateren. Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen de inscriptie in de Friezenkerk en de sage, nam 
hij - ook chronologisch - een nauw verband tussen beide aan. Een belangrijk argument daarvoor was  
zijn veronderstelling dat in de plaatsnaam Slinga in de inscriptie een verschrijving van Herlinga, Harlingen, 
gezien mag worden. Deze laatste plaats speelt in de sage een belangrijke rol. Een ander argument voor de  
oudheid van de sage ontleende Van Buijtenen aan de stijlvorm, waarin hij de oorspronkelijke mondelinge  
voordracht van de tekst meende te herkennen. De sage vermeldt expliciet de Keuren en Landrechten, die  
meestal als elfde-eeuws worden gedateerd. Traditioneel werd dit beschouwd als bewijs dat de Magnussage  
jonger is dan de Keuren en Landrechten. Van Buijtenen typeerde de betreffende passage als een latere  
interpolatie en vatte de Magnuskeuren op als voorlopers van de Keuren en Landrechten. De Magnussage  
en -keuren zouden volgens Van Buijtenen daarom uit de vroege elfde eeuw dateren.  
 
Van Buijtenen's vroege datering, die afweek van de eerdere literatuur, is niet onaangevochten gebleven.  
Hoewel hij met vele voorbeelden beschrijft hoe de Friezen sinds hun kerstening hun vrijheid met de paus  
en de Roomse keizer in verband hebben gebracht en zo aantoont dat de Magnussage en –keuren in een  
oude traditie staan, gaf Van Buijtenen noch voor de inscriptie, noch voor de sage dwingende  
argumenten voor een zo vroeg ontstaan. Noch de oude stijlvorm, noch de oude elementen impliceren  
immers dat de sage zelf ook oud moet zijn. Zoals Schmidt  reeds uitéénzette, leidt een vergelijking van  
het vrijheidsidee in de Keuren en Landrechten enerzijds en in de sage anderzijds juist eerder tot een late  
datering. Het vrijheidsidee van de Keuren en Landrechten is dat van de volle middeleeuwen. De vrijheid 
wordt in verband gebracht met de kerstening, waardoor men vrij werd van het heidendom en de  
heidense onderdrukking. Als symbool daarvan geldt de band met Rome in de personen van de paus en  
de keizer (vaak Karel de Grote). Men erkende de keizer en de door hem gezonden graaf. Concreetbestond  
de vrijheid er uit dat men in het door de graaf geleide gerecht het recht mocht vinden volgens de  
eigen, door de graaf en de keizer erkende, wetten. Een dergelijk vrijheidsbesef was niet exclusief Fries. 
Ook in andere streken leefde het. Aansluitend bij deze actieve deelname aan de jurisdictie organiseerde  
het 'volk' in juridische zin zich sinds de late twaalfde, vroege dertiende eeuw in de meeste steden en ook in 
sommige plattelandsstreken, waaronder Friesland, in corporaties met een eigen rechtspersoonlijkheid  
(universitates, communitates). In de steden werden deze corporaties een macht naast, en dikwijls 
tegenover, de landsheer. In Friesland droegen de landsgemeenten (universitates terrae), toen de grafelijke  
macht in de veertiende eeuw feitelijk geheel was verdwenen, het landsbestuur zelfstandig verder. Terwijl  
de Keuren en Landrechten nog verhalen dat de keizer de Friezen de vrijheid gaf toen en omdat zij  
christenen werden, vertonen, aldus Schmidt, de Magnussage en -keuren reeds de eerste sporen van een  
veel actiever vrijheidsbegrip, dat als de neerslag van de ideologie van de landsgemeenten is te beschouwen: 
niet door onderwerping aan de keizer en het geloof is men vrij, maar door eigen militaire prestaties. 'Sie  
deutet eher auf die Selbständigkeit der friesischen Landesgemeinden des 13. Jahrhunderts vor, als auf  
die  Königsabhängigkeit der Friesen des 11. Jahrhunderts zurück'. De wijze waarop Magnus in de  
Magnussage wordt getekend, wijst er eveneens op dat de tekst in de bloeitijd van de  
landsgerneenten ontstond. Een verkenning van de chronologie van de Magnusvermeldingen in Friesland 
en Drenthe moge dit verduidelijken. 
 
Niet zonder reden heeft het onderzoek naar de receptie van antiek en vroegchristelijk materiaal in de  
middeleeuwen de roep het vragen naar en het vinden van de bekende weg te zijn. Toch kan een dergelijk 
onderzoek historisch interessant materiaal leveren, mits men de aandacht richt op verspreide testimonia  
in niet-literaire teksten. Diachroon kunnen in dergelijke teksten de variaties op eenzelfde thema in  
onderlinge vergelijking mentaliteitshistorisch waardevolle informatie opleveren over hoe elke tijd  
hetzelfde materiaal, vaak met duidelijke oogmerken, op andere wijze bewerkte, aanpaste en -vooral-  
gebruikt. Hierna wordt de vraag beantwoord welke stadia de relatîe tussen de middeleeuwse Friezen en  
de vroeg-christelijke martelaar Magnus heeft doorlopen en hoe die stadia globaal te dateren zijn. Daartoe  
zal de Vaticaanse inscriptie en de Magnussage vergelijken worden met die testimonia betreffende Magnus 
als kerkpatroon en als zegelbeeld in Friesland en aangrenzende streken, waarvoor enig chronologisch 
houvast bestaat. Ondanks de schaarste van de bronnen zijn er in Friesland en Drenthe verschillende 
van dergelijke testimonia. Opmerkelijk is dat ze voldoende aanknopingspunten bieden voor een  
reconstructie in grote lijnen van Magnus' ontwikkeling van Rooms heilige tot Friese held.  
 
De vermelding van de Magnuspatrocinia van Anloo en Hollurn dateert uit de vijftiende en zestiende eeuw. 
Beide kerken zijn echter veel ouder. Er is geen reden om aan te nemen dat de patrocinia minder oud 
zouden zijn. De seendkerk van Anloo was een eigenkerk van de bisschop van Utrecht. Evenals de andere  
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twee bisschoppelijke seendkerken op de Hondsrug, Emmen en Groningen, gaat zij op een elfde-eeuwse 
en mogelijk nog oudere kerk terug. Het Magnuspatrocinium zal, evenals dat van St. Willibrord bij  
Anloo's . Magnus figureerde daar, zoals gezegd, in de kalender. Nog in de late middeleeuwen werd hij er,  
volgens een niet onaangevochten hypothese van Van Buijtenen en De  
Meijer, in de Buurkerk afgebeeld. De kerk van Hollum is, blijkens de opgravingen, eveneens oud.  
Daarbij sluit aan de hierboven en de bepleite identîficatie met de Echternachse kerk op Ameland. Het  
patrocinium behoeft, ook al is van Echternach geen bezit van Magnusrelieken bekend, tegen de  
achtergrond van de betrekkelijke algemeenheid van de Magnuslcultus en ook gezien de plaats van de  
heilige in Bchtemaehs zusterkerken te Utrecht, Prüm en Corvey', geen verbazing meer te wekken.  
Evenals op de Hondsrug heeft Magnus in Hollum gezelschap van Martinus en Willibrord in naburige  
oude parochiekerken: resp. in de bisschoppelijke eigenkerk te Ferwerd, tot het seendbereik waarvan  
Ameland behoorde, en in de Echternachse kerk van Holwerd.  De aanwezigheid van Magnus te Hollum  
en Anloo kan onmogelijk verklaard worden uit de vrijheidstraditie rond zijn persoon, eenvoudig omdat er  
geen aanwijzingen zijn dat deze in de tiende en elfde eeuw reeds bestond. De bekendheid en verering in  
de volle middeleeuwen van onze heilige, met name in bisschopsen abdijkerken, bieden voldoende  
verklaring voor zijn aanwezigheid in het noorden van het diocees Utrecht.  
 
Evenmin als te Anloo en Hollum is in de inscriptie te Rome sprake van de Friese vrijheid. In wezen is de  
inscriptie het verslag van de overbrenging van de Magnusrelieken naar de Friezenkerk en deels naar  
Friesland door de 'tres milites de Frisia Ilderado de Groninga et Leomot de Stavera et Hiaro et Celdui  
aneilla Dei de Slinga' , die onder Karel de Grote Rome tegen de Saracenen te hulp waren gekomen, en van 
de stichting door hen van een rijk beneficie van 300 mark zilver jaarlijks in de Friezenkerk.  Inhoudelijk is  
er dus nog een grote afstand met de Magnussage. Van Buijtenen meende desondanks een zeer nauwe  
relatie tussen de inscriptie en de sage te mogen aannemen, vooral omdat hij SLINGA in de inscriptie  
interpreteerde als een verschrijving door de Italiaanse steenhouwer ten gevolge van onbegrip van  
H(ER)LINGA, dus Harlingen. 'Naar Harlingen nam Magnus volgens de sage de verkregen wetten mee;  
en daar borg hij ze in de St. Michaëlskerk. De uit Rome bekende nauwe relatie tussen Magnus en Michaël  
kreeg daarmee in Van Buijtenen's optiek een Friese tegenhanger. Niet alleen inhoudelijk, maar ook  
wat betreft SLINGA is het verband tussen de inscriptie en de sage echter minder direct dan Van  
Buijtenen aannam. Er bestaat namelijk een eenvoudiger, en daarmee waarschijnlijker, verklaring van  
DE SLINGA. De oudste vermelding van Esens in Harlingerland is namelijk Es(e)linge. De verandering  
van DE SLINGA uit DE ESLINGA is een veel kleiner dan uit DE H(ER)LINGA. Het is zelfs maar de  
vraag of men gelet op de taalkundige verschijnselen van prothese enapherese in met s + consonant  
beginnende woorden (in iseuola naast la $euola, storia naast lat. historia) wel van een verschrijving  
door de Italiaanse steenhouwer spreken moet. De voor de hand liggende verklaring van Slinga uit  
Eslinga, die merkwaardigerwijs nog niet eerder werd voorgesteld, wordt krachtig ondersteund door het 
feit dat de Esenzer kerk, anders dan die te Harlingen (en die te Groningen en Staveren), wèl aan St.  
Magnus gewijd was. Men bezat er zelfs zeer belangrijke relieken van de heilige. De zogenaamde  
Oestringer Chronik, die op een dertiende-eeuwse latijnse kroniek uit het klooster Oestringfelde terug  
gaat, verhaalt in een episode betreffende de late twaalfde eeuw: 'do hebben de Herlinger uthgesandt  
S. Magnus sehrein in Norderlandt, umme geldt darmede to bidden'. De Norderlanders braken de schrijn  
toen open, om 'tho besiehtigenn, offte oek warhafftige hilligedom darinne were,. Pas toen de  
Norderlanders zagen dat het inderdaad de relieken van Magnus waren, stuurden ze de schrijn met rijke 
geschenken terug. Een oorlog was het gevolg van de belediging die de Norderlanders door hun ongeloof  
St. Magnus en daarmee Hariingeriand hadden aangedaan. 
  
De datering van de inscriptie in Rome blijft ook nu problematisch. Maar de verklaring van Slinga uit  
Eslinga rechtvaardigt de conclusie, dat in Friesland zelf niet de Magnussage rond Harlingen-Almenum  
de meest directe aansluiting op de inscriptie in Rome vormt, maar het kroniekbericht over de  
belevenissen van de relieken van St. Magnus te Esens. De min of meer passieve rol van Magnus in  
reliekvorm in beide verhalen sluit daarbij aan. Het Esenzer verhaal is als het ware het vervolg op het 
Vaticaanse. Ondertussen blijft het een open vraag of de inscriptie inderdaad de herinnering is aan een  
translatie in de negende eeuw; ofdat een latere overbrenging naar een reeds bestaande kerk te Esens  
hier wordt geantidateerd. Indien we de tekst, tenminste in de vorm waarin hij is overgeleverd, als  
uitgangspunt nemen, zou de aanduiding van de vier Friezen voor het laatste kunnen pleiten. De drie  
milites lijken gezien hun optreden en hun stichting van een rijk beneficie geen gewone 'soldaten', maar 
eerder 'ridders' of tenminste 'ridderlijk levenden' te zijn geweest. Gezien de betekenisontwikkeling van  
het woord miles gaan de gedachten dan eerder uit naar de late twaalfde of de dertiende eeuw, dan naar  
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de vroege elfde. De strijder Hiaro heeft in de literatuur tot nu toe vrijwel alle aandacht opgeëist. Zijn 
ondertussen wat in de schaduw gebleven vrouwelijke metgezel Celdni, dienstmaagd Gods, levert indirect  
evenwel een aanwijzing die eveneens naar Esens en naar de late twaalfde of de dertiende eeuw wijst.  
Ancilla Dei kan namelijk moeilijk anders dan als 'non' worden geïnterpreteerd. De vraag wat een Friese  
non in Rome te zoeken had blijft nu terzijde: daarvoor was zij haar abt en priorin verantwoording  
schuldig. 'Non uit Esens' is, in tegenstelling tot 'non uit Harlingen-Almenurn', heel goed mogelijk. Onder  
Esens lag namelijk het benedictijner klooster Esingfelde, dat in 1420 door augustijner koorheren zou  
worden overgenomen en sindsdien Marienkamp heette.Wanneer het gesticht is 'bleibt im Dunkel der  
Geschichte'. Algemeen neemt men echter aan dat het in ieder geval in de vroege dertiende eeuw reeds  
bestond en niet eerder dan in de late twaalfde eeuw werd gesticht. Uit de plattegrond heeft men  
afgeleid dat het waarschijnlijk, zoals alle benedictijner kloosters in het Friese gebied, een dubbelklooster  
was. Niet alleen de belangrijke Magnusrelieken te Esens, maar ook het benedictijner dubbelklooster 
aldaar ondersteunen zo dus de localisatie van SLINGA te Esens. 
 
Het verhaal uit de Oestringer Chronik staat nog ver af van de Magnussage. Eén element is echter toch al 
aanwezig: de relatie tussen Magnus en de eer van de (in dit geval Harlingerlander) Friezen. Magnns  
heeft, met andere woorden, alles in zich om de patroonheilige van Harlingerland te worden, en 
inderdaad blijkt hij dit enkele decennia later ook te zijn. In de vroege dertiende eeuw organiseerden  
de Harlingerlanders zich namelijk, zoals men dat overal in het kustgebied deed, tot een formele  
corporatie, de universitas terre Herlingorum. Eerst in deze tijd, waarin, zoals Slicher van Bath het  
uitdrukte, de oude universitas, de gemeenschap van alle gelovigen feitelijk uiteenviel in vele – in dit geval  
territoriale - deelgemeenschappen, ontstond de behoefte aan een speciale eigen patroonheilige van het  
land. In vele gevallen koos men daarvoor de patroon van de kerk die als centrum van het land fungeerde:  
vaak een seendkerk, soms - zoals in Harlingerland - een andere, centraal gelegen, oude kerk. Vaak valt  
de landspatroon afte leiden uit het zegel van de landsgemeente, het tastbare symbool van de  
zelfstandigheid van het land. Het zegel van de iudices Herliggorum vertoont zo Magnus als bisschop,  
samen met St. Willehad, de eerste bisschop van het Bremense diocees.  In de St. Magnuskerk van  
Esens, een van de grootste kerken van Ostfriesland, werden waarschijnlijk de bijeenkomsten gehouden  
van de rechters van Harlingeriand. Bij die gelegenheid werden de eden op de relieken, waarvan in  
de oudfriese rechtsteksten zo vaak sprake is, mogelijk op de Magnusschrijn afgelegd. Toevallig biedt in  
de late middeleeuwen St. Magnus te Anloo in Drenthe, waar hij het overigens niet tot landspatroon bracht 
een aanwijzing dat hij daar over de eed waakte. Traditioneel werd de bijeenkomst van de etstoel daar op  
St. Magnusdag (19 augustus) in de St. Magnuskerk gehouden; op een tijdstip dus, dat men mag aannemen 
dat de relieken in verband met de viering van de kerkpatroon te voorschijn waren gehaald. In  
Harlingerland is Magnus' ontwikkeling van patroonheilige van de kerk van Esens tot patroonheilige van  
de landsgemeente van Harlingeriand dus goed te volgen. Magnus' rol in de Magnussage als beschermer  
van de Friese vrijheid is het eenvoudigst te verklaren als men aanneemt dat hij eerst in één of meer terrae  
landspatroon was, en daardoor tot beschermer van de vrijheden van die landen werd. In dit verband  
verdient het de aandacht dat de Magnussage ook andere aanwijzingen bevat dat de landsgemeenten reeds  
bestonden. De vermelding van de zeven zeelanden is daar een van. In de zelfde richting wijst het feit dat de  
Friezen die de paus verdedigden over een eigen vaan beschikten. Ook dat impliceert immers dat reeds van 
een zelfstandige organisatie sprake was. Voor de volgende stap in de ontwikkeling: namelijk de voor de hand 
liggende associatie van de patroonheilige van de landsgemeente met de vaan Van het land kan gewezen  
worden op de Keuren van Hurnsteriand, die bepalen dat warmeer de rechters optreden tegen  
weerspannigen, zij sunte Ludgers faene in de hand moeten nemen.  
 
Seendrecht is  kerkelijk of synodaal recht, belangrijk in de tijd vóór de Reformatie (1598).  Een wereldlijke  
en een kerkelijke functionaris (zendgraven) kwamen in openbare zittingen recht spreken in de hun  
toegewezen districten. De kerkelijke zendgraaf sprak recht over kerkelijke zaken waaronder ook het  
huwelijksrecht viel. Een wereldlijke en een kerkelijke functionaris (zendgraven) kwamen in openbare  
zittingen recht spreken in de hun toegewezen districten. De kerkelijke zendgraaf sprak recht over  
kerkelijke zaken waaronder ook het huwelijksrecht viel. Het recht berustte op mondelinge afspraken en  
vroegere vonnissen, dus  gewoonterecht. Het seendrecht in Drenthe werd voor het eerst in een  
seendbrief op schrift gesteld in 1332. Het recht werd uitgeoefend door de deken. Waarschijnlijk vormde  
elk dingspil een eigen district, een eigen seendstoel. In 1451 heeft bisschop Rudolf van Diepholt de  
Drenten een nieuw seendrecht gegeven, vastgelegd in 68 paragrafen. Het Drentse Landrecht van 1614  
verwijst in artikel 2 naar de Seendbrief van 1451. Onder meer werd hierin bepaald dat de Deken van  
Drenthe op de donderdag na Pasen in de kerk van Rolde de Heilige Sacramenten moest bedienen aan  
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alle kerkelijke functionarissen. Eén keer per jaar moest hij voor de proost van de Mariakerk in Utrecht  
verschijnen voor het afleggen van verantwoording. 
 
Het zegel van Wonseradeel van 1270 vormt het bewijs dat toen ook de laatste stap naar de actieve  
Magnus, de aanvoerder van de Friezen in de Magnussage, was gezet. Het zegel is als het ware de brug  
tussen zijn rol als heilige en als aanvoerder van de Friezen. De ene zijde vertoont een tronende bisschop  
met het randschrift SCS MAGNVS DVXFRISONVM, de keerzijde vertoont een strijder met een vaan en  
een schild met een adelaar. De vraag of ook de strijder Magnus voorstelt blijft terzijde, omdat zij  
onoplosbaar is. Wèl kan worden gesteld dat aan beide zijden van het zegel de essentiële elementen uit  
de sage zijn verzameld. De conclusie is dat de figuur van Magnus als vaandrager van de Friezen het  
eenvoudigst te verklaren is tegen de achtergrond van de zelforganisatie van de landsgemeenten, dus  
pas sinds het begin van de dertiende eeuw. Als terminus ante quem voor het ontstaan van de  
Magnussage in hoofdlijnen kan daarbij 1270, het jaar van het zegel, gelden. Van Buijtenen  
veronderstelde dat St. Magnus in Wonseradeel is gekomen vanwege de band die hij in de Magnussage  
met Hariingen-Almenum heeft.  Dát is niet waarschijnlijk. Het oude land Westergo, dat vergaderde te  
Hartwerd,, viel in de dertiende eeuw uiteen in verschillende delen waaronder de Vijfdelen, met  
Franeker als centrum, en Wildinge oftewel Wonseradeel, met Wons als vergaderplaats. Harlingen  
behoort tot de Vijfdelen.  In tegenstelling tot hetgeen Van Buijtenen meent, maken noch de grens met 
Wonseradeel, noch de bodemkundige gesteldheid het waarschijnlijk dat het ooit onder Wonseradeel  
behoorde. Het zegel van de Vijfdelen refereert aan de Friese vrijheidstraditie, doordat het Karel de Grote  
vertoont, die de Friezen vrij maakt. Tegelijk is het ook meer in het bijzonder toepasselijk voor Franeker, 
omdat daar vanouds de graaf vanwege de keizer recht sprak, waardoor nog in de vijftiende eeuw het  
gerecht te Franeker dat keysers riocht heette.  Zolang het patrocinium van Wons, dat een oude tufstenen  
kerk heeft gehad,  onbekend is, dringt zich mede gezien de keuze van de landspatroon in zoveel andere  
landsgemeenten de vraag op, of Magnus met Wonseradeel niet een vergelijkbare bijzondere band heeft  
gehad; als patroonheilige van Wons. Nu de identificatie van Slinga met Harlingen-Almenum is geschrapt 
en de Magnussage is gedateerd in de vroege dertiende eeuw, is ook het belang van Almenums St.  
Michaëlskerk voor de vroege Magnustraditie vrijwel verdwenen. Het is het meest waarschijnlijk dat de  
vermelding van Harlingen in de sage als fictie of misverstand mag worden afgedaan. Mogelijk dat fragmenten  
van de dertieude-eeuwse voorloper van de Oestringer Chronik, of andere berichten over de  
Harlingerlanders en hun Magnusvereriug fout zijn geïnterpreteerd en op Harlingen in Westergo zijn  
betrokken. Tegen de achtergrond van het nauwe culturele en politieke contact dat de Friese zeelanden  
juist in de dertiende eeuw onderling onderhielden behoeft een dergelijke uitzaaiing in hetWesterlauwerse 
geen verwondering te wekken. 
 
De vraag naar de relatie tussen de Friese Magnussage en elfde-eeuwse en eerdere patrocinia buiten 
Friesland kan nu beantwoord worden. De bekendheid met en de verering van de heilige Magnus bereikte 
Friesland en Drenthe in de volle en misschien alin de vroege middeleeuwen. Bisschopskerken en oude  
abdijen kunnen daarbij een bemiddelende rol hebben gespeeld. Het Magnuspatrocinium was daardoor  
verbonden aan relatief oude kerken; aan de kerk van de Utrechtse bisschop te Anloo, aan de mogelijk 
Echternachse kerk te Hollum, aan de kerk te Esens en misschien aan die te Wons. Esens bezat in de  
twaalfde eeuw in elk geval belangrijke Magnusrelieken, waarvan de inscriptie in de San Michele in Rome  
waarschijnlijk de translatie beschrijft. De tekst van deze inscriptie, die de translatie in, de negende eeuw  
plaatst, blijkt zelf waarschijnlijk rond 1200 gedateerd te mogen worden. Doordat oude kerken in de  
late middeleeuwen dikwijls de centra van de nieuwgevormde landsgemeenten werden, ontwikkelde de  
kerkpatroon St. Magnus zich mer en daar tot heilige die een bijzondere relatie met het land en de  
autonomie van het land had. In Wonseradeel en in het Harlingerland rond Esens was landspatroon  
én figureerde op het landszegel, in Anloo speelden zijn relieken waarschijnlijk een rol bij de eedaflegging.  
De verdere ontplooiing van landspatroon tot actieve aanvoerder is daarna een begrijpelijke. De  
Magnussage verbond de volmiddeleeuwse traditie van Karel de Grote als schenker van de Friese vrijheid  
met de misverstane inscriptie in de Friezenkerk over een translatie van Magnusrelieken ten tijde van Karel  
de Grote. De functie van Magnus als aanvoerder en vaandrager van de Friezen in de sage valt echter niet 
te verklaren zonder de achtergrond van de landsgemeenten die juist in hun bloeitijd onderling een  
nauw contact ondermelden. De Magnussage moet daarom in de dertiende eeuw worden gedateerd. Van  
een, door verschillende auteurs veronderstelde, invloed van de Friese Magnusverering op de keuze van  
- deels veel oudere - patrocinia in en buiten Friesland kan daarom geen sprake zijn geweest.  
 
De 17 Keuren en 24 Landrechten zijn een verzameling teksten waarin delen van het recht en de  
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vrijheden van Friesland werden vastgelegd. De teksten, overgeleverd in meerdere handschriften, dateren  
uit de hoge middeleeuwen. De oudste exemplaren zijn opgesteld in het Oudfries, latere edities zijn in het  
Latijn en het Nederduits. Er zijn weinig overeenkomsten met de Lex Frisionum, de oudste bron van  
Fries recht, alleen de 16e keur kan met de Lex in verband worden gebracht. 
 
De algemeen-Friese keuren zijn in oorsprong rechten, privileges, door de Karolingische koningen en  
hun opvolgers aan de Friezen verleend en aanvankelijk alleen mondeling overgeleverd. Sommige zijn  
indirect herkenbaar in capitularia of in andere schriftelijke bronnen uit de vroege middeleeuwen. 
Over de eerste schriftelijke vastlegging en de taal waarin (Latijn of Oudfries) lopen de meningen uiteen. 
 
De conclusie van het artikel van Henstra over de eerste optekening van de algemeen-Friese keuren  
(zie bronnen) luidt: Uit analyse van twee verschillende 11e-eeuwse weergeldbedragen vermeld in de 15e 
keur, het ene luidend in ponden en het andere in marken, blijkt dat deze keur eerst in Oosterlauwers 
Friesland is opgetekend, wellicht rond 1015-1040 in Östringen. Niet lang daarna werd deze optekening  
overgenomen in Westerlauwers Friesland.  
 
Aangezien het onwaarschijnlijk is dat alleen de 15e keur afzonderlijk zou zijn vastgelegd moet worden  
aangenomen, dat bij die gelegenheid een verzameling van keuren op schrift werd gesteld. Een daarop  
aansluitend Oosterlauwers naast een Westerlauwers traject van schriftelijke overdracht in de  
Oudfriese taal sluit goed aan op de bevindingen van Johanneke Sytsema, enkele jaren geleden. Het  
Oosterlauwerse traject begon het eerst. Enkele hieruit voortgekomen bewerkingen zijn voortgezet tot in  
de late middeleeuwen. Het daarvan afgeleide Westerlauwers traject begon iets later en is daarentegen 
eerder geëindigd, zodat de overgeleverde vorm archaïscher is. In dit traject stonden de bewerkingen  
onder invloed van het regime van de bisschop van Utrecht. De initiële beweegreden tot schriftelijke  
vastlegging van de keuren, door Friezen voor Friezen, kan zijn gelegen in de noodzaak om de Friese  
privileges eenvormig en gezaghebbend - want in geschrifte - bekend te laten worden in wijde kring, toen  
de koninklijke ambtenaren, de graven, zich begonnen op te stellen als soevereine landsheren en  
daarmee een bedreiging gingen vormen voor de Friese rechten. De eerste geschreven keuren hadden  
zodoende de strekking van een appel aan de Friese voormannen. 
 
Terwijl de algemeen-Friese keuren betrekking hebben op de relatie van de (vrije) Friezen tot de koning  
hebben de algemeen-Friese Landrechten betrekking op de relatie tussen Friezen onderling. Volgens Algra 
zijn deze landrechten oorspronkelijk een particuliere verzameling bestaande uit jurisprudentie van  
een of meer landgerechten, die later een officiële status hebben verkregen. Over de oorsprong ervan  
bestaan verschillende oudere opvattingen. Als eerste is er de Magnussage. De Friezen zouden, tegen 
ieders verwachting in, onder hun aanvoerder Magnus, Rome voor Karel de Grote veroverd hebben. Deze  
verleende hun daarop een uit zeven artikelen bestaand privilege (de Magnuskerren), dat hen vrijmaakte.  
Daarnaast werden de vrijheden van de Friezen vastgelegd in de 17 keuren en de 24 landrechten. In  
sommige geschriften worden ook nog de 36 seendrechten toegevoegd.Een meer waarschijnlijke versie  
dan die van de Magnus-sage is dat de keuren in de twaalfde eeuw zijn opgeschreven, de landrechten iets  
later. Omdat er meerdere handschriften bewaard zijn gebleven, uit meerdere Friese gebieden, valt  
moeilijk met zekerheid te zeggen waar de regels zijn ontstaan, en wat de oorsprong van de verschillende  
keuren is. Ten aanzien van de landrechten wordt aangenomen dat deze van oorsprong een  
particuliere verzameling geweest zijn, waarschijnlijk mede bedoeld als commentaar op de 17 keuren.  
Bijkomend probleem is dat de verschillende versies nogal van elkaar verschillen, zodat niet alleen de  
oorsprong onduidelijk is, maar ook de oorspronkelijke inhoud moeilijk is vast te stellen. Aannemelijk is  
dat de verschillende keuren ook niet allemaal uit dezelfde periode stammen. Op enig moment is het  
aantal keuren gefixeerd op 17. Algra schetst in zijn boek een ontwikkeling waarbij de keuren hun  
oorsprong vinden in Westerlauwers Friesland, (de huidige provincie Friesland), terwijl de vaststelling van  
de keuren en landrechten als algemeen Fries recht waarschijnlijk in de Ommelanden heeft 
plaatsgevonden als fundament voor de Friese vrijheid in de vroege dertiende eeuw. Uit het artikel van  
Henstra blijkt evenwel dat de Westerlauwerse versie van de keuren van later tijd zijn dan de 
Oosterlauwerse (tussen Lauwers en Wezer); beide versies zijn door hem echter wel gedateerd op de elfde  
eeuw. Naast de rechtshistorische betekenis zijn de 17 keuren en 24 landrechten vooral van belang 
omdat de handschriften voor een groot deel in het Oudfries zijn geschreven. Het zijn de oudste 
bewaarde teksten in die taal. Daarnaast wordt in een van de versies, de Hunsinger codex, de verlening  
van het zogenaamde Karelsprivilege in dichtvorm verhaald. Ondanks alle verschillen erkenden en  
herkenden de Friezen elkaar echter altijd als Fries, van West-Friesland tot aan de Deense grens. Ze 
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spraken dezelfde taal, hanteerden min of meer hetzelfde rechtssysteem, deelden in dezelfde godsdienstige  
en historische ontwikkeling, koesterden dezelfde helden. Er was, kortom, wel degelijk sprake van een 
‘verbeelde gemeenschap’, het begin van iedere natievorming. Alleen kwam het bij de Friezen nooit  
zover, want ze deelden ook een intense voorliefde voor gekibbel, vetes en eigenwaan. Een levendige  
bestuurstraditie die nog altijd van zich laat spreken. 

 

Magnus op het zegel van de samenkomst te Wons in Westergo uit 1270 

Het op schrift stellen van de 17 keuren en 24 landrechten hangt waarschijnlijk deels samen met het  
uitdragen van de Friese vrijheid. De verwijzing naar het Karelsprivilege moest benadrukken dat de  
Friezen geen andere heer erkenden dan de Keizer. Voor een deel kan dat ook de verklaring zijn voor de  
verschillen in redactie tussen de verschillende versies. Verwijzingen naar grafelijke functionarissen zijn 
in handschriften die stammen uit de Ommelanden niet te vinden, de Friese Vrijheid was daar rond  
1100 al praktijk. In sommige Westerlauwerse handschriften zijn nog wel dergelijke sporen te vinden, 
hetgeen correspondeert met de in ieder geval op dat moment formeel nog bestaande werkelijkheid dat  
die streek nog de graaf (dan wel de bisschop van Utrecht, dan wel de graaf van Holland) als landsheer 
erkende. Een voorbeeld voor de datering is een precedent in de 17 keuren (14e keur) over de rechten  
van een persoon die terugkomt na ontvoerd te zijn door de Noormannen, en anderen op zijn boerderij  
vindt. Omdat de laatste inval van de Noormannen in 1042 is geweest volgens von Richthofen zou dit  
de datering aangeven. Ocko Scarlensis beschrijft nog een inval in 1306, maar deze wordt betwijfeld.  
Daarom kan het jaar 1000 daarvoor genomen worden. Bremmer betoogt echter dat de 17 keuren en 24 
landrechten, althans in de vorm waarin ze zijn overgeleverd, niet veel ouder dan 1200 kunnen zijn. 
Zoals gezegd kunnen we ook spreken van een rechtsideologiebij de Friezen. Vermoedelijk dankte deze 
idelologie haar bestaan aan het feit dat bij een zwak overheidsgezag het recht extra betekenis kreeg. 
Hoeveel het recht voor de Friezen betekende, blijkt uit de Magnussage. Aan het slot hiervan wordt 
verteld dat Magnus vroeg om een bezegelde oorkonde waarin het recht van de Friezen was vastgelegd. 
Bij de overhandiging hiervan, zo vervolgd de tekst, gebood de paus dat de Friezen hun recht even vast 
zouden onderhouden als zij de naam van christenen wilden hebben. In de  Proloog op de Zeventien  
Keuren en de Vierentwintig Landrechten – het centrale deel van het Oudfriese recht – wordt de bron van  
het recht der Friezen genoemd: het kwam van God. In dit verbandherinnert de Proloog aan de  
Israëlieten, die hun recht rechtstreeks van God hadden ontvangen op de berg Sinaï. De verwijzing  
naar het recht van de Israëlieten was bedoeld om de Friezen voor te houden dat zij, net als de  
Israëlieten, door God waren uitverkoren. Niets meer en niets minder. Hoe God de Friezen precies aan  
hun recht had geholpen, wordt uitgelegd in de sage van Karel en Redbad. Karel de Grote ontbood  
volgens dit verhaal twaalf voorsprekers van de Friezen bij zich, aan wie hij opdroeg een recht te kiezen.  
Na lang uitstel verklaarden de twaalf dat zij dat niet konden. Karel bestrafte hen hierop door hen de zee 
op te sturen in een schip ‘zonder roer en riem en touw’.  In grote nood baden de twaalf dat God hun,  
evenals de twaalf discipelen, een dertiende, namelijk christus, zou zenden, die hun het recht zou  
onderwijzen en hen weer aan land zou brengen. Dit gebed werd verhoord. Plotseling zat er een  
dertiende man aan de achtersteve, die het schip met een gouden bijl als roer naar land stuurde,  
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tegen de stroom en de wind in, en die, nadat zij aan land waren gekomen, hun het recht onderwees. 
Aldus zouden de Friezen niet via Mozes, zoals de Israëlieten, maar via christus aan hun recht zijn  
gekomen. Korte tijdna de ondergang van de Friese vrijheid ging ook het Friese recht verloren,  
tenminste in Westerlauwers Friesland. In 1504 werd het door het bewind van de hertog van Saksen  
afgeschaft en vervangen door het Romeinse recht. Anders dan de roem van de vrijheid zou die van het  
Friese recht snel verbleken. Maar de Friezen gingen nu wel op ietsanders beroemen, namelijk op het feit  
dat het Romeinse recht nergens zo zuiver werd toegepast als juist in Fryslân. Wij kunnen dus  
constateren dat de Friezen, zij het in aangepaste vorm, toch ook een stukje rechtsideologie hebben  
bewaard. 
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Vetkopers en Schieringers 

 
Schieringers en Vetkopers is de naam die gegeven wordt aan twisten in Friesland en Groningen in de 

late middeleeuwen. De namen Schieringers en Vetkopers komen waarschijnlijk oorspronkelijk van een 

geschil tussen cisterciënzers en norbertijnen. De kloosters van die ordes hebben in het toenmalige  

Friesland een grote invloed gehad. De Schieringers is de aanduiding van een partij in partijtwisten  

die in de 14de en 15de eeuw Groningen en Friesland teisteren. De naam verwijst mogelijk naar de  

‘Schiere monniken’, de bijnaam van de cisterciënzers, Schier wijst dan naar de grijze kleur van hun  

pijen. Naar het schijnt zijn de Schieringers vooral sterk in Westergo en voorstanders van de vrijheid. 

Zij zoeken steun bij Jan van Beieren als vijand van gravin Jacoba van Beieren, bij Albrecht van 

Saksen omdat hij alleen tegen Groningen kan helpen. Zij blijven de Saksische hertogen trouw en  

aanvaarden ook het gezag van keizer Karel V. Het woord schieraal (Fries: skieriel) staat voor 

geslachtsrijpe aal. Dit was een bijnaam voor de Schieringers. De Vetkopers zijn een partij in Friesland 

en Groningen in de 14de en 15de eeuw. Hun naam wordt in verband gebracht met de kloosterorde 

van de norbertijnen, die mogelijk vetweiders (slachtveefokkers) zijn geweest. In 1394 is voor het eerst  

sprake van de ‘vette partij’. 

De Vetkopers (slachtveefokkers) hebben de overhand ten Oosten van de Middelzee (Dokkum, 

Leeuwarden, Groningen, Oost-Friesland) en zijn soms bereid Hollands gezag te erkennen (1398, 1470). 

Bij de onderwerping aan Albrecht van Saksen zijn de Vetkopers de onderliggende partij, die hulp zoeken 

bij Karel van Egmond. Het is niet duidelijk wat oorspronkelijk de oorzaak is geweest voor het  

ontstaan van de twisten. Deels nemen er lieden aan deel die uit zijn op vergroting van hun 

invloed, maar er is nauwelijks sprake van duidelijke partijen. Bondgenootschappen hebben een kort 
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bestaan en partijwisseling is niet ongebruikelijk. Op de achtergrond spelen met name de graven van  

Holland en Oost-Friesland een rol, die mogelijkheden zien om hun macht uit te breiden, terwijl de stad  

Groningen zich opwerpt als beschermer van de Friese Vrijheid. 

Overigens zijn deze twisten niet uniek voor Friesland. In dezelfde periode spelen in Holland de Hoekse 

en Kabeljauwse twisten, terwijl ook in Gelre vergelijkbare twisten worden uitgevochten tussen Heekeren 

en Bronkhorst. Bovendien moeten we vooral niet vergeten dat de communicatie tussen vorst 

(lees overheid/regering) en volk in die tijd zeer moeizaam en traag verloopt. Men kan niet even de 

krant pakken voor het laatste nieuws. Het overbrengen van berichten van vorst naar volk, duurt dagen, 

weken, soms zelfs maanden. Discussiemogelijkheden zijn er ook niet. Het volk doet het werk, betaalt  

belastingen en de vorst woont ver weg. Daardoor kan er ook moeilijk een band worden opgebouwd 

tussen de vorst of de landheer en het volk. Misverstanden komen dan ook veelvuldig voor, waardoor het  

voor het volk erg moeilijk is te kiezen voor een vorst of de landheer. 

Willem IV (?, 1317 - Stavoren, 26 september 1345) was graaf van Holland en, als Willem II, van 

Henegouwen. Hij volgde zijn vader Willem III op. Veel is er niet over hem bekend. Hij staat bekend 

als Willem de Stoute (Le conte fou) en moet een moedige ridder geweest zijn. Hij hield er een dure 

levensstijl op na, vooral door zijn vele veldtochten, voortkomend uit het ridderideaal. Hij sloot een  

verbond met zijn zwager Eduard III van Engeland, die daarop ten strijd trok tegen Frankrijk, wat uit 

zou groeien tot de Honderdjarige Oorlog. Ondanks aandringen van keizer Lodewijk IV trok Willem  

echter niet op tegen Frankrijk. Eduard trok hierop plunderend door Henegouwen, waarna Willem zich 

aansloot bij Filips VI van Frankrijk. Dit verbond duurde echter ook niet lang, en Willem had zich al 

weer aangesloten bij Eduard, nadat de Engelsen de Franse vloot vernietigden in de Slag bij Sluis in 1340. 

Driemaal nam Willem deel aan de kruistochten van de Duitse Orde tegen de heidense Litouwers en 

Pruisen, zogeheten Pruisentochten, en eenmaal reisde hij naar het Heilige Land. Om dit te kunnen 

financieren, gaf hij veel privileges weg en nam vertegenwoordigers van de steden op in de 

Raad van Hillegom. De steden groeiden in deze periode uit tot belangrijke machtsfactor. Hij verleende  

op 7 juni 1340 stadsrechten aan Rotterdam. Hij had veel invloed op de aanstelling van Jan van Arkel 
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als bisschop van Utrecht. Deze keerde zich echter tegen hem, zodat Willem in 1345 het beleg sloeg 

voor Utrecht dat na acht weken instemde met een bestand waarbij de positie van de graaf erkend werd. 

Van zijn dood tijdens de Slag bij Warns op 26 september 1345 is wel veel bekend. Samen met zijn oom, 

Jan van Beaumont, graaf van Soissons, trok hij op naar Friesland, en wel naar Stavoren om daar bij 

het Sint-Odulphusklooster een sterke vesting te maken. Geharnast, maar zonder paarden,trokken 

ze brandschattend op. De plaatselijke bevolking had echter een hinderlaag voorbereid en in het 

moerassige landschap werden de Hollanders verpletterend verslagen. Ook Willem verloor hier zijn leven. 

Willem had bij zijn dood geen kinderen en werd opgevolgd door zijn zuster Margaretha van Beieren, 

de vrouw van keizer Lodewijk IV. De heerschappij van Margaretha leidde tot de Hoekse en Kabeljauwse 

twisten. Zijn neef Albrecht van Beieren wist met de Friese veldtocht van 1396, zijn lijk terug te  

vinden in het Friese klooster Bloemkamp en terug te nemen naar huis. Nadien werd zijn lichaam 

bijgezet in een bestaande graftombe in de Artois-kapel van de kerk van de Minderbroeders in Valencijn 

De Slag bij Warns was een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland 

en de Friezen die op 26 september 1345 plaatsvond. Voor een gedeelte van de Friezen is de jaarlijkse 

herdenking van de slag belangrijk. Velen spreken van de Slag bij Stavoren, wat correcter is, aangezien  

Warns niet genoemd wordt in de historische bronnen. Binnen het Heilige Roomse Rijk hadden de  

Friese gebieden een sterke ontwikkeling doorgemaakt naar autonomie, de zogenaamde Friese Vrijheid. 

Deze ontwikkeling was het sterkst ten oosten van de Lauwers. In de tegenwoordige provincie Friesland  

was nog tot ver in de 13e eeuw een vorm van grafelijke heerlijkheid uitgeoefend door de bisschop 

van Utrecht en de graaf van Holland. De Hollandse graven in die tijd waren uit op meer macht en 

wilden hun oppergezag claimen door invoering van belastingheffing en algehele controle op de 

rechtspraak. De Hollanders, onder wie ook Willems oom, hertog Jan van Beaumont, voeren vanuit  

Enkhuizen met een vloot de Zuiderzee over en landden bij Stavoren en Laaxum. Ze wilden het 

Sint-Odulphusklooster bij Stavoren gebruiken als vesting. De Hollandse ridders droegen een harnas,  

maar hadden geen paarden, omdat daarvoor geen ruimte was aan boord van de schepen, die waren 

volgeladen met werkvolk, bouwmateriaal, en voorraden. De troepen van graaf Willem staken het  
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verlaten Laaxum en Warns in brand en trokken op naar Stavoren. Bij Warns werden ze aangevallen 

door de plaatselijke bevolking. Door hun zware harnassen waren ze geen partij voor de woedende  

boeren en vissers. De vluchtweg die de ridders kozen, leidde naar het Roode Klif. In het moerassige 

landschap bij het klif werden de Hollanders verslagen. Ook graaf Willem kwam tijdens de slag om het 

leven. Toen de troepen van de hertog van Beaumont in Stavoren hoorden wat er was gebeurd, 

vluchtten ze naar de schepen, achtervolgd door de Friezen. Slechts een kleine groep overlevenden 

kwam in Amsterdam aan. De slag werd gekenmerkt door een aantal tactische missers van de  

Hollanders. Allereerst verdeelden zij hun strijdmacht in tweeën. Willem landde ten noorden van 

Stavoren en Jan van Beaumont ten zuiden van deze stad. Daarnaast zette Willem de aanval overhaast 

in zonder op zijn boogschutters te wachten. Met een kleine groep van 500 man bereikte hij het 

Sint-Odulphusklooster, omdat de Friezen bewust terugweken. Daarna sneden zij Willem echter van de 

hoofdmacht van zijn troepen af en vernietigden hem. Vervolgens keerden ze zich tegen Willems  

hoofdmacht die niet kon vluchten, omdat de schepen buitengaats lagen. Toen ook deze troepen waren 

vernietigd, richtten zij zich tegen Jan van Beaumont. Deze had zich tot dan toe afzijdig gehouden. 

De Friezen konden hem verslaan omdat hij zijn legerkamp slecht had gekozen met de zee in de rug, 

zodat zijn leger zich niet kon terugtrekken. De Friezen volgden de Hollanders zelfs tot in het water  

waar zij ze neersloegen. De Friese overwinning had tot gevolg dat de Friezen nog zo'n 150 jaar hun 

zelfstandigheid konden bewaren. Na de Slag bij Warns laaiden de twisten tussen de Schieringers en 

Vetkopers in alle heftigheid op in de Friese landen tussen Vlie en Wezer. De partijstrijd bereikte een  

hoogtepunt in de Grote Friese Oorlog (1413-1422). Keizer Maximiliaan I van het Heilige Roomse Rijk  

maakte Albrecht van Saksen in 1498 tot gouverneur (potestaat) van Friesland tussen Vlie en Eems.  

Hiermee kwam er in dit gebied een einde aan het tijdperk van de Friese Vrijheid. De Slag bij Warns 

werd tot 1500 jaarlijks op 26 september herdacht. Daarna raakte dit ritueel in onbruik, maar de  

slag wordt tegenwoordig elk jaar herdacht op de laatste zaterdag van september. Op het Roode Klif  

bij Warns bevindt zich sinds 1951 een monument, een grote zwerfkei met de tekst leaver dea as  

slaef (liever dood dan slaaf). De weg naar Scharl wordt door de plaatselijke bevolking nog altijd de 
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ferkearde wei genoemd (de verkeerde weg), omdat dit de weg was die de Hollandse ridders kozen,  

wat tot hun ondergang leidde. De Slag bij Warns was de inspiratie voor de historische roman  

De Roos van Dekama van Jacob van Lennep. 

In de geschriften van Sibrandus Leo (1529-1589) beslecht abt Pibo Sibranda van Lidlum (1309-1325) 

twisten, strijdt Eelko Liauckama (1325-1332) met 180 soldaten en bewapende conversen tegen 

edelen, slaat Godfried Andla (1336-1347) een aanval van Bloemkamp, Ludingakerk en de gebroeders 

Adelen af, versterkt Tetard (1386-1422) de uithof te Miedum tegen de Sjaardema’s, die weer 

Lidlum en bezittingen verwoesten. Orde-verband, bloedverwantschap, vriendentrouw en eigenbelang 

bepalen ieders positie. De partijschappen worden na 1345 zo heftig dat Friesland tussen Lauwers 

en Eems, de Ommelanden zich onder bescherming van Groningen plaatst van 1366 tot 1382. De 

namen ‘Schier’ en ‘Vet’ komen in 1392 op. De Hollandse dreiging brengt slechts korte onderbreking 

in 1396: de Vetkopers onderwerpen zich in 1398 aan Albrecht van Beieren, maar de Schieringers met 

Groningen verdrijven vijand en verrader. 1413 – 1422. Deze periode wordt ook wel ‘de Grote Friese 

Oorlog’ genoemd. In deze periode is sprake van een uitzonderlijk groot gewapend conflict, dat bekend 

staat als de Grote Friese Oorlog. Negen jaren lang woedt er openlijk oorlog in heel Friesland tussen 

Vlie en Weser. Diverse veldslagen vinden er plaats en Friesland gaat gebukt onder piraterij, plundering, 

brandstichting en moord. Deze oorlog ontstaat als gevolg van een uit de hand gelopen vete tussen de  

Oostfriese hoofdelingen Keno II tom Brok en Hisko Abdena, waarna alle partijen een zijde kiezen in het 

conflict en er in heel Friesland een burgeroorlog losbarst.  De strijd begint met de bezetting van 

Emden in 1413 door Keno II tom Brok. Diens tegenstander proost Hiske Abdena van Emden vlucht 

daarop naar Groningen, waar de Schieringers onder (de bekende) Coppen Jarges een staatsgreep  

plegen. Na veel strijd wordt Groningen weer Vetkopers in 1415, Keno brengt de Schieringers, die  

zich hebben teruggetrokken in Westerlauwers Friesland zware slagen toe, o.a. in de slag bij  

Okswerderzijl, welke plaats vindt in 1417. 

Keno tom Broke, ook Keno II tom Brok genoemd, (? – 1417) was een Oostfriese krijgsheer en hoofdeling. 

Tijdens de Grote Friese Oorlog was hij een van de leiders van de Geallieerde partij. Hij was de zoon van  
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Ocko I tom Brok en de halfbroer van Widzel tom Brok. In de 14e en 15e eeuw zochten veel Friese  

gemeenschappen bescherming bij krijgsheren, de zogenoemde headling of hovetling. Deze  

beschermheren brachten nieuwe problemen met zich mee. Keno tom Brok / Keno II tom Brok was de  

meest machtige headling / hovetling in Oost-Friesland. De krijgsheren gingen steeds meer  

samenwerken totdat er twee groepen overbleven: de Schieringers en de Vetkopers. Het begin van de  

15e eeuw in Friesland stond in het teken van gevechten tussen beide groepen. De Schieringers  

hadden in het begin de opperhand en een sterke positie in de stad Groningen. Groningen werd hiermee  

een toevluchtsoord voor de Schieringers die elders uit hun stinsen waren verdreven. Eerder had de  

piraat Klaus Störtekbecker een toevluchtsoord bij Widzel tom Brok gezocht en verkregen. Toen Keno  

de heerschappij overnam, bleef hij in 1396 en 1400 aan Gödeke Michels en Klaus Störtekbecker (en  

zijn manschappen) bijstand verlenen. In 1400 dwongen gildeleden Keno om zijn verbond met de piraten 

op te geven. Störtebecker zou ook met Keno’s dochter (of zus) zijn getrouwd. In 1413 veroverde Keno  

de stad Emden van Hisko Abdena en steunde hij de Vetkopers. In 1415 veroverde hij de stad Groningen 

en de Ommelanden en in 1416 viel hij Friesland binnen. In 1417 stierf Keno tom Broke plotseling. 

De (Duitse) keizer bewerkt een kortstondige vrede. Inmiddels zoeken de Schieringers steun bij Jan 

van Beieren in 1418, die in 1420 troepen stuurt om de Vetkopers onder Focko Ukena uit Friesland te  

verdrijven. Maar de strijdende partijen verzoenen zich buiten hem om bij de vrede van Groningen van  

1422 en verdrijven met hulp van de Hanze en Keno's zoon Ocko II tom Brok de troepen van Jan van  

Beieren en Likedelers. De Vetkopers raken daarna opnieuw verdeeld. Ocko tom Brok wordt in 1426  

verslagen door een boerenleger onder leiding van Focko Ukena, maar weet het jaar daarop opnieuw de  

overhand te krijgen, waarna Focko naar Appingedam vlucht. 

Nadien bemoeien de Oost-Friezen zich niet meer met de partijschappen ten Westen van de Lauwers.  

Deze beginnen in 1439 weer in Gaasterland: vetkoperse Galama’s tegen schieringse Harinxma’s tot  

1456. De strijd in Oostergo van 1441 tot 1444)wordt beslecht door een rechtbank met Groningse  

invloed. De dreiging van Filips de Goede drijft op 15 augustus 1456 tot een nieuw verbond tegen alle  

landsheren onder oprichting van een raad ‘des ghemenen landes Vrieslandt’. Weldra volgt de Donia 
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oorlog van 1458 tot 1463 en daarna de ene uitbarsting na de andere; de steden spelen nu een grote 

rol, soms actief zoals bijvoorbeeld in Sneek, soms passief zoals in 1470 in Dokkum en het bieroproer te  

Leeuwarden in 1487. Vredespogingen van de keizer zijn vruchteloos. Holland kan de Vetkopers de 

gevraagde hulp niet geven, waarvan de Groningers profiteren tot ze voor Franeker worden verslagen  

en Westergo moeten opgeven in 1496.  

 

De twisten onder de Jongema’s van Bolsward brengen tenslotte Albrecht van Saksen naast de  

Schieringers in 1498. De vernederde Vetkopers komen in 1500 in opstand en halen in 1514 de  

Geldersen in het land. Na de onderwerping aan keizer Karel V in 1524 verdwijnen de partijnamen. 

Boven wordt gesproken over De Friese vrijheid. De ‘Friese vrijheid’ is op een mythe is gebaseerd,  

waarbij er een 'privilege' van Karel de Grote zou zijn geweest (Het Karelsprivilege) op grond waarvan 

de Friezen geen rijksbelastingen hoefden te betalen, geen feodale dienstbaarheid kenden en geen  

landsheer hoefden te erkennen die optrad namens de Keizer van het Heilige Roomse Rijk. Zo' n  

Karelsprivilege heeft nooit bestaan. Maar toch wordt de Friese 'vrijheid' vastgelegd in een privilege van  

keizer Sigismund uit 1417. In de periode daarna heeft de keizer echter te kampen met groot geldgebrek 

en hij probeert in de 'rijksonmiddellijke gebieden', dus de gebieden die direct onder het Rijk staan een  

vertegenwoordiger aan te stellen, die namens hem belasting voor het Rijk kan heffen. Uiteindelijk  

wordt de verdeeldheid en de partijstrijd tussen de Schieringers en de Vetkopers de Friezen noodlottig.  

In 1497 zijn de Vetkopers met steun van de machtige stad Groningen aan de winnende hand. Daarop  

vragen de Schieringers de hulp van hertog Albrecht van Saksen. Op 30 april 1498 sluiten de  

Schieringers van Westergo een verbond met hertog Albrecht, waarbij ze hem als heer erkennen, maar  

waarbij ter behoud van hun vrijheid wel afspraken worden gemaakt met betrekking tot rechtspraak en  

belastingheffing. Nu moet hertog Albrecht nog door de keizer van het Roomse Rijk tot heer benoemd  

worden. De keizer heeft grote schulden bij de hertog open staan en dit vormt dus geen probleem.  

In 1498 verpandt keizer Maximiliaan Friesland aan hertog Albrecht van Saksen, die daar 250.000  

goudguldens voor betaalt. Hertog Albrecht wordt onder de naam erfelijk gubarnator en potestaat  
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namens het heilige Roomse Rijk met het bestuur belast. Het leger van de hertog dat zijn rechten komt  

opeisen krijgt uiteraard de steun van Westergo, dat vooral aanhanger is van de Schieringers, maar  

men blijft zich verzetten in Oostergo, dat Vetkopers is. Ook in de Zevenwouden blijft het verzet  

voortsmeulen en blijven de verschillende grietenijen zich zelfstandig opstellen. De veldheer van  

Albrecht van Saksen, Nuttert Fox, heeft o.a. Sloten bezet en de Lemsterlanders en de Stellingwervers 

worden door hem bij Wyckel verslagen. In 1498 vinden meerdere malen gevechten plaats tussen  

deze Fox en zijn tegenstanders, o.a. bij het Sneekermeer. De nieuwe machthebbers kunnen verder  

verzet niet tolereren, en hertog Albrecht stuurt een leger naar Stavoren. In 1498 verslaat de  

veldheer en rentmeester van de hertog, Willibrord van Schaumberg, bij Laaxens of Laaxum op het  

Rode Klif een leger van 15.000 man uit het Vetkoperse Oostergo en de Zevenwouden. 

Ook na deze veldslag is het verzet echter nog niet definitief gebroken. Hendrik van Saksen,  

de zoon van Albrecht, slaagt er niet in met zijn legers de Vetkopers en de boeren in zuidoost  

Friesland definitief te onderwerpen. Begin mei 1500 onder Hendrik van Saksen vindt er een volksoproer  

plaats omdat men tegen de afbraak van stinzen voor de bouw van blokhuizen in Leeuwarden en  

Harlingen is en omdat men tegen de extra belastingen is die de hertog zonder instemming van de 

Friezen heft. Bovendien zijn de Friezen kwaad omdat ze de overwinning op Willem IV niet mogen  

herdenken. De Friezen belegeren Franeker, waar hertog Hendrik verblijf houdt. De grote verbrokkeling  

van de rechtsgebieden verzwakt echter het verzet. Zo blijven de verschillende grietenijen die deel  

uitmaken van de Zevenwouden zich zelfstandig opstellen en vormen zij geen voortdurende eenheid  

tegenover de aanvallende hertog. Als de Friezen van Oostergo Franeker belegeren, waar hertog Hendrik  

verblijf houdt weigeren de Stellingwervers mee te doen omdat het hier volgens hen gaat om een conflict  

dat alleen Oostergo en Westergo betreft, landstreken waar zij nooit toe behoord hebben. Het wordt al  

spoedig duidelijk dat de verdeelde Friezen uiteindelijk het onderspit zullen delven tegen de meer  

gecentraliseerde en gebureaucratiseerde organisaties van de Saksische hertogen. Steeds meer grietenijen  

worden onder de macht van de hertog gebracht en in 1500 wordt de Stellingwerven als laatste  

landstreek onderworpen als de reeds genoemde veldheer Schaumberg met een leger naar  
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Oldeberkoop komt en een schatting opeist. Een van de gevolgen van de onderwerping is, dat de  

grietmannen voortaan door de nieuwe machthebbers wordt benoemd. In Stellingwerf wordt de eerste  

grietman in 1504 benoemd. De Stellingwervers wordt bij Friesland ingedeeld zonder dat zij dit zelf  

willen. De vele oorlogen die zij hebben gevoerd hebben de financiële mogelijkheden van de hertogen  

echter uitgeput en in 1515 draagt de hertog van Saksen zijn rechten over aan Karel V, die daar  

100.000 goudguldens voor betaalt. Heel wat minder dus dan de hertog van Saksen er oorspronkelijk 

zelf voor heeft betaald. 

Tussen de vorming van de absolutistische monarchie onder Karel V en de eerste aanzetten daartoe  

onder bisschop Jan van Arkel ligt een periode van meer dan 150 jaar waarin de verhoudingen  

uiterst gecompliceerd zijn en waarin de vorming van de Habsburgse monarchie via zeer  

gecompliceerde sociaal-economische en politieke krachtenvelden tot stand is gekomen. Tijdens het  

bewind van Philips de Goede zijn reeds verschillende landstreken aan het Bourgondische huis  

gekomen waaronder in 1433 Holland, Zeeland en Henegouwen. De Bourgondiërs werken in Holland  

samen met de Kabeljauwen en deze coalitie heeft het gewonnen van Jacoba van Beieren met haar  

Hoekse aanhang die bestaat uit de gilden en de relatief sterke landadel. Ook de strijd tussen  

Schieringers en Vetkopers in Friesland en de daaruit voortvloeiende verdeeldheid speelt op deze manier  

een belangrijke rol.  

De absolute monarchie vertoont innerlijke tegenstrijdigheden omdat zij zowel steunt op de macht van 

de vorsten en de hoge adel als op de macht van de kooplieden uit de patriciersgeslachten. Maar de  

betekenis van de nieuwe staat en haar invloed blijkt duidelijk uit het feit, dat de regering in de 

veroverde gebieden ingrijpend veranderd wordt en dat met name in het Sticht in 1528 de gilden  

van al hun politieke invloed wordt beroofd. De staat staat verder altijd tegenover de boeren op het 

platteland en de ambachtslieden in de steden. Juist de uitbuiting van de boeren in de overwegend 

agrarische economie door een gecentraliseerd stelsel van belastingen is een belangrijk doel van de  

nieuwe staat. 

In 1498 kwam Friesland onder het bestuur van hertog Albrecht van Saksen. Met zijn komst kwam  
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er een voorlopig einde aan een chaotische periode van onderlinge partijstrijd in Friesland. Hij moest zijn  

gezag met geweld veroveren en kon pas daarna beginnen met het invoeren van algemene  

bestuursmaatregelen, zoals belastingen en wetten. De komst van Albrecht en de invoering van een voor  

heel Friesland geldend bestuur verliep niet zonder problemen. In de 14de en 15de eeuw waren er  

enorme ruzie’s in Friesland. De ruzie’s verdeelden de bevolking in twee groepen, Schieringers en  

Vetkopers. De Schieringers hadden hun grootste aanhang in Westergo. De Vetkopers hadden hun  

machtsbasis in het oosten van de provincie. De strijd speelde zich vooral af tussen de belangrijke  

adellijke families en de invloedrijke kloosters. De naam Schieringers verwijst naar de schiere  

(grijze) pijen van de kloosterorde van de Cisterciënzers. De Vetkopers behoorden tot een kloosterorde  

die hun inkomsten haalden uit de veeteelt. Met “vetverkoper” wordt dan de handel in boter en kaas  

bedoeld. 

Schieringers en Vetkopers is de naam die gegeven wordt aan twisten in Friesland en Groningen in de  

late middeleeuwen. De namen Schieringers en Vetkopers komen waarschijnlijk oorspronkelijk van een  

geschil tussen cisterciënzers en norbertijnen. De kloosters van die ordes hadden in het toenmalige  

Friesland een grote invloed. Het is niet duidelijk wat oorspronkelijk de oorzaak is geweest voor het  

ontstaan van de twisten. Deels namen er lieden aan deel die uit waren op vergroting van hun  

invloed, maar er was nauwelijks sprake van duidelijke partijen. Bondgenootschappen hadden een  

kort bestaan en partijwisseling was niet ongebruikelijk. Op de achtergrond speelden met name de  

graven van Holland en Oost-Friesland een rol, die mogelijkheden zagen om hun macht uit te breiden,  

terwijl de stad Groningen zich opwierp als beschermer van de Friese Vrijheid. Overigens waren deze  

twisten niet uniek voor Friesland. In dezelfde periode speelden in Holland de Hoekse en Kabeljauws 

twisten, terwijl ook in Gelre vergelijkbare twisten werden uitgevochten (Heekeren en Bronkhorst).  

In de geschriften van Sibrandus Leo (1529-1589) beslecht abt Pibo Sibranda van Lidlum (1309-1325) 

twisten, strijdt Eelko Liauckama (1325-1332) met 180 soldaten en bewapende conversen tegen  

edelen, slaat Godfried Andla (1336-1347) een aanval van Bloemkamp, Ludingakerk en de gebroeders 

adelen af, versterkt Tetard (1386-1422) de uithof te Miedum tegen de Sjaardema’s, die weer Lidlum  
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en bezittingen verwoestten. Orde-verband, bloedverwantschap, vriendentrouw en eigenbelang  

bepaalden elks positie. De partijschappen werden na 1345 zo heftig dat Friesland tussen Lauwers  

en Eems, de Ommelanden zich onder bescherming van Groningen plaatste (1366-1382). De namen  

‘Schier’ en ‘Vet’ komen in 1392 op. De Hollandse dreiging bracht slechts korte onderbreking (1396):  

de Vetkopers onderwierpen zich 1398 aan Albrecht van Beieren, maar de Schieringers met Groningen  

verdreven vijand en verrader. In deze periode is sprake van een uitzonderlijk groot gewapend conflict,  

dat bekendstaat als de Grote Friese Oorlog. Negen jaren lang woedde er openlijk oorlog in heel  

Friesland tussen Vlie en Weser. Diverse veldslagen vonden er plaats en Friesland ging gebukt onder 

piraterij, plundering, brandstichting en moord. Deze oorlog ontstond als gevolg van een uit de hand  

gelopen vete tussen de Oostfriese hoofdelingen Keno II tom Brok en Hisko Abdena, waarna alle  

partijen een zijde kozen in het conflict en er in heel Friesland een burgeroorlog losbarstte. De strijd  

begon met de bezetting van Emden in 1413 door Keno II Tom Brok. Diens tegenstander proost  

Hiske Abdena van Emden vluchtte daarop naar Groningen, waar de Schieringers onder Coppen    

Jarges een staatsgreep pleegden. Na veel strijd werd Groningen weer Vetkopers (1415), Keno bracht  

de Schieringers, die zich hadden teruggetrokken in Westerlauwers Friesland zware slagen toe, o.a.  

in de slag bij Okswerderzijl (1417). De (Duitse) keizer bewerkte een kortstondige vrede. Inmiddels  

zochten de Schieringers steun bij Jan van Beieren (1418), die troepen stuurde om de Vetkopers onder  

Focko Ukena uit Friesland te verdrijven (1420). Maar de strijdende partijen verzoenden zich buiten  

hem om (vrede van Groningen van 1422) en verdreven met hulp van de Hanze en Keno's zoon Ocko II   

tom Brok de troepen van Jan van Beieren en Likedelers. De Vetkopers raakten daarna opnieuw  

verdeeld. Ocko tom Brok werd in 1426 verslagen door een boerenleger onder leiding van Focko Ukena,  

maar wist het jaar daarop opnieuw de overhand te krijgen, waarna Focko naar Appingedam  

vluchtte. Nadien bemoeiden de Oost-Friezen zich niet meer met de partijschappen ten Westen van  

de Lauwers. Deze begonnen 1439 weer in Gaasterland: vetkoperse Galama’s tegen schieringse  

Harinxma’s (tot 1456). Strijd in Oostergo (1441-1444) werd beslecht door een rechtbank met  

Groningse invloed. De dreiging van Filips de Goede dreef op 15 augustus 1456 tot een nieuw verbond  
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tegen alle landsheren onder oprichting van een raad ‘des ghemenen landes Vrieslandt’. Weldra volgde  

de Donia oorlog (1458-1463) en daarna de ene uitbarsting na de andere; de steden speelden nu een  

grote rol, soms actief (Sneek), soms passief (Dokkum 1470, bieroproer te Leeuwarden 1487).  

Vredespogingen van de keizer waren vruchteloos. Holland kon de Vetkopers de gevraagde hulp niet  

geven, waarvan de Groningers profiteerden tot ze voor Franeker werden verslagen 

(zie Groninger passie) en Westergo moesten opgeven (1496). De twisten onder de Jongema’s van  

Bolsward brachten tenslotte Albrecht van Saksen naast de Schieringers (1498). De vernederde  

Vetkopers kwamen in 1500 in opstand en haalden 1514 de Geldersen in het land. Na de onderwerping  

aan keizer Karel V in 1524 verdwenen de partijnamen. 

Na de dood van Tjaard Jongema, heer van Bolsward, moest zijn zoon Goslik hem opvolgen. Omdat deze  

minderjarig was, werd Juw Jongema tot voogd en regent aangesteld. Dit was zeer tegen de zin van  

Gosliks heerszuchtige moeder. Om Juw kwijt te raken, nodigde zij haar bloedverwant Sicco Sjaardama  

naar Bolsward uit. Deze slaagde er in om Juw uit te schakelen, maar de krijgsknechten van Sjaardama 

misdroegen zich dermate dat de burgers van Bolsward hen uit de stad verdreven en Juw terughaalden.  

Hierdoor werd de vete nog heviger. Sjaardama verschanste zich op een stins van zijn zuster Swob, en  

maakte het van daaruit de burgers van Sneek en Bolsward lastig. Tevergeefs werd de stins belegerd en 

beschoten. Het lukte Swob daarentegen door list de tegenpartij van een zijn dapperste aanhangers te  

beroven. Scherne Wijbe Grovestins, een der aanvoerders van de belegeraars, had Swob een onderhoud 

voorgesteld om over vrede te onderhandelen. De onbetrouwbare vrouw accepteerde een gesprek, maar  

deed net of zij ziek was. Leunend op twee knapen verscheen zij in de poort en wenkte zij Grovestins om  

over de valbrug te komen. Grovestins vertrouwde 't maar half. Hij vroeg Swob in 't Fries: Swob Nift, 

is 't Lauwa?, wat betekent: Swob-nicht, heb ik vrijgeleide?  Zij antwoordde: Ja 't is Lauwa, of: Ja, gij  

hebt die. Grovestins betrad hierop de brug en sprak met Swob. Maar toen hij na afloop van hun  

onderhoud afscheid van haar genomen had en hij weer over de brug terugging, riep Swob hem, alsof zij  

nog iets vergeten was. Grovestins keerde argeloos terug. De beide knapen maakten zich toen op een  

wenk van Swob van Grovestins meester en sleepten hem naar binnen. Ter verontschuldiging beweerde  
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Swob dat zij Grovestins wél voor zijn eerste, maar niet voor zijn tweede overkomst vrijgeleide had  

verleend. Sindsdien wordt in Friesland een valse en bedrieglijke belofte Swobbe Lauwa genoemd, dat  

wil zeggen: Trouw van Swob. Schieringers was de aanduiding van een partij  in partijtwisten die in de  

14e en 15e eeuw Groningen en friesland teisterden. De naam verwijst waarschijnlijk naar de schiere  

monniken, de bijnaam van de cisterciënzers, schier verwijst dan naar de grijze kleur van hun pijen.  

Naar het schijnt waren de Schieringers vooral sterk in Westergo en voorstanders van de vrijheid. Zij  

zochten steun bij Jan van Beieren als vijand van gravin Jacoba,bij Albrecht van Saksen omdat hij alleen  

tegen de Groningers kon helpen.zij bleven de Saksische hertogen trouw en aanvaarden ook het gezag  

van keizer Karel V. Het woord schieraal (Fries: skieriel) staat voor geslachtsrijpe aal. Dit was de bijnaam  

voor de Schieringers. De oorsprong van de voor Fryslân zo heilloze twisten tussen de Schieringers en de  

Vetkopers, die in de 14e eeuw ontstonden en in de 15e eeuw zich aanmerkelijk uitbreidde, was gelegen  

in het kloosterwezen. Buiten de monniken die de kloosters  in stand hielden waren ook dienende  

broeders. Eigenlijk gewoon burger die een ondersteunende eenheid vormden voor de katholieken.  

Het zal geen mens verwonderen dat deze situatie de tucht in de kloosterorden danig ondermijnde.  

Wat de paus bepaalde maakte in die tijd niet zoveel indruk. De man was ver weg. Daardoor kon  

het aantal ondersteunden de monniken ver overtreffen. Daardoor ontstonden er twisten tussen de  

Broeders der Cisterciënzers en de Norbertijnen, diehet in stand houden van de kloosters bepaald niet  

bevorderden. Daar kwam de strijd tussen Schier en Vet uit voort. De naam Schieringers is dus afgeleid  

van de schiere monniken, de Cisterciënzers. Die van de Vetkopers dus van de Norbertijnen,  

die vetweiders waren. Deze strijd had duidelijk Friese kenmerken. Bij de ene ging het om de vrijheid en  

bij de ander om erkenning van het egzag van de Hollandse graven. De strijd leidde tot haat, rouw en  

grote rampen. Stinzen en kloosters werden belegerd, vernield en verbrand. 

Boerderijen werden overvallen, mensen gedood en dieren afgevoerd. Dit allemaal ter meerdere glorie  

van het ware woord, de waarheid! Zelfs Kloosteroversten en Abten trokken het harnas aan en vochten  

aan het hoofd van kleine legers van Monniken. Sluipmoord was aan de orde van de dag en vele  

edelen, boeren en burgers vonden de dood. De Bourgondiërs hadden ernaar gestreefd hun macht in  
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Henegouwen en Brabant te vestigen. Filips de Goede kreeg het ook voor elkaar in Limburg en later ook  

n de Gewesten Holland, Zeeland en Luxemburg. De Bourgondische Hertogen hielden vast aan de  

oude rechten van Holland. Daardoor was het noodzakelijk dat de eenwording een feit zou worden. Karel  

de Stoute wilde perse in 1469 Friesland aanvallen. Kennelijk had de geschiedenis hem niets geleerd.  

Op verzoek van Koning Eduard IV van Engeland kreeg de vloot die hiervoor was uitgerust een andere  

bestemming. De koning had de vloot dringend nodig voor andere belangrijkere zaken. Zo geschiedde het. 

In 1435 slaagde het stadsbestuur van Leeuwarden er in om Oldenshove en Hoek onder stedelijke  

jurisdictie te krijgen. Dat gebied was voorheen een onderdeel van de grietenij Leeuwarderadeel. De  

ontstane situatie was moeilijk te accepteren voor de machthebbers van de grietenij. Als klap in het  

gezicht van deze maakte het stadsbestuur ook nog eens gebruik van haar bevoegdheden de regionale  

handel en beleid te monopoliseren en een hegomonie na te strevenover de verre omtrek van de stad. Er  

werden in 1482 en de jaren daarna telkens voor een periode van vier jaar overeenkomsten gesloten  

met de Vetkoperse stad Bolsward en de Schieringse steden Sneek, Sloten en Franeker. De opzet van die 

overeenkomsten was om elkaars handelsbelangen in Oostergo en Westergo te garanderen en veilig te  

stellen. Al snel ontstonden tegenstellingen die onaanvaardbaar bleken te zijn, waarbij de neiging tot  

hegonomie de belangrijkste oorzaak was dat de overeenkomsten in 1486 niet meer werden verlengd.  

Naar aanleiding van een hoogoplopen ruzie over het verbod door de Leeuwarder rechter (magistraat  

tot het nuttigen van Haarlem’s bier, besloten de Schieringers deze Vetkoopse stad een lesje te leren. Met 

grof geweld veroverde een Schierings leger de stad en vermoordde op gruwelijke wijze de bekende en  

eerbiedwaardige olderman Pieter Sijbranbds Auckama. Een aantal jaren leed Leeuwarden behoorlijk  

onder het Schieringse bewind. Toen Leeuwarden in 1487 in handen van de Schieringers raakte,  

riepen de Vetkopers de hulp in van Groningen. De Schieringer Juw Dekama, die later raadsheer in het  

hof en grietman van Baarderadeel zou worden, deed een dringend beroep op hertog Albrecht van  

Saksen, stadhouder-generaal van Holland. Deze trok met een leger de gewesten binnen en veroverde  

het geheel. Als tegenprestatie benoemde Maximiliaan, de rooms-duitse keizer die de macht had,  

Albrecht tot potestaat. Het bieroproer luidde in zekere zin voor de leeuwarders het einde van de  
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middeleeuwen in. De oude Friese vetecultuur ging uiteindelijk ten onder om plaats te maken voor een  

wat geregeld bestuur. Dat was het einde van de veel geroemde en zwaar bevochten Friese vrijheid. 

     

 

  

 

De stins van Dantumadeel 

Onder de Friese koningen zijn de Friezen in verschillende oorlogen betrokken geweest. Later in de tijd  

van de Friese vrijheid poogden buitenlandse heren de Friese vrijheid te ondermijnen. 

Bestuurlijk kan men spreken van vijf perioden in de Friese geschiedenis: 

• 2e eeuw v.Chr-5e eeuw - De Frisii en Frisiavones 
• 6e eeuw-734 - Friese koninkrijk 
• 734-1156 - Friesland onder Frankische en Roomse heerschappij 
• 1156-1498 - Opstalboom en Friese vrijheid (Friese vrijheid ontwikkelt zich in de 11e eeuw) 
• 1498-1744 - Oost-Friesland (eerst bestuurd door graven, later door prinsen)  

De Grote Friese Oorlog was een gewapend conflict in de 15e eeuw. Gedurende negen jaar, tussen 1413  

en 1422, was sprake van oorlog in heel Friesland tussen Vlie en Wezer. De oorlog ontstond in  

Oost-Friesland als gevolg van een uit de hand gelopen vete tussen twee belangrijke hoofdelingen  

Keno II tom Brok en Hisko Abdena, waarna alle partijen een zijde kozen en in de Friese landen een  

burgeroorlog losbarstte. De oorlog verliep voor alle betrokken partijen met wisselend succes, met  
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uitzondering van de Bronkhorsten in de stad Groningen heeft de oorlog geen enkele partij blijvend  

voordeel opgeleverd. Op het einde van de oorlog dreigde even te gebeuren wat later in 1498 wel het  

einde van de Friese vrijheid zou betekenen: er werd een buitenlandse heer, Jan van Beieren om hulp  

gevraagd, waarna deze zelf de macht wilde hebben over Friesland. Zijn Hollandse troepen werden  

echter na korte tijd weer verdreven. Op 1 februari 1422 kwamen alle partijen naar Groningen om  

vrede te sluiten (zoen van Groningen). 

In de Grote Friese Oorlog stonden twee partijen tegenover elkaar die samengesteld waren uit  

verschillende partijen uit heel Friesland. De ene partij bestond uit de Schieringers in Westerlauwers 

Friesland, de Heeckerens in de stad Groningen, de tegenpartij van de familie Onsta in de Ommelanden 

en als laatste de partij van Hisko Abdena in Oost-Friesland. De andere partij, die met elkaar de  

Geallieerden vormden waren de Vetkopers in Westerlauwers Friesland, de Bronckhorsten en de familie 

Onsta in Oosterlauwers Friesland en voor Oost-Friesland de partij van de familie tom Brok. 

De directe aanleiding van de oorlog was een uit de hand gelopen vete tussen de Oost-Friese families 

tom Brok en Abdena. De ware reden lag veel dieper en was de partijstrijd waarvan sprake was in heel 

Friesland tijdens de 14e en 15e eeuw. Voortdurend kwamen twisten voor waarin steeds de ene partij  

reageerde op acties van de andere partij. Bij ieder conflict zochten deze partijen bondgenoten die zelf ook  

weer vijand hadden en die dan bondgenoot werden van de andere partij. Wat in alle Friese gebieden  

ook nog meespeelde waren de belangen van de hoofdelingen, die of uit waren op meer maar meer macht 

dan wel naar evenwicht van de macht streefden. Een groot deel van de partijtwisten waren hier een  

gevolg van. 

 

Historische plattegrond van Emden 
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 Leider in hoofs kostumm, 1561  
 

 Tot 1300 heeft deze egalitaire orde zou bestaan, ondanks de rivaliteit van machtige families.  Tegen  

het einde van de 14e eeuw was er crisis,  er was hongersnood, gebrek aan een markt voor goederen en 

epidemieën wat resulteerde in een verlies van de  openbare orde. Het hoogtepunt was het uitbreken 

van de pest 1349-1350.  Daarnaast, als gevolg van stormvloeden braken (tweede    

Marcellusvloed in 1362) tijdens de Hoge Middeleeuwen, de dijken. Ze werden overspoeld tot aan 

de bewoonde gebieden. Als gevolg van deze rampen komen er kleinere wijken zoals Bouwgrond en 

Butjadingen in het oosten, Bant zuidwesten van de nieuw gecreëerde Jade 

Bay.   In  de late 13de  eeuw en tot het midden van de 14e  eeuw is de kracht van Nobiles afgenomen 

en de Oost-Friese hoofdman begon vorm te krijgen. De hovetlinge leerde al snel hun gezag ontlenen aan  

de wil van de gemeenschappen, maar te begrijpen als dynastieke bezit. Voor veel "vrije  

Friezen" ging er om op dat moment fundamentele vragen te overleven, hun rol in communicatieve 

zaken afnam. De coöperatieve idealen van de Friese vrijheid konden onder deze omstandigheden  

niet worden gehandhaafd.  Individuele gezinnen, die voorheen bevoorrechte Nobiles geweest, begonnen 

zich meer en meer te onderscheiden van de boeren hofeigenaren en vormden de heersende klasse.   

Vanaf het midden van de 14e  eeuw is de titel "chief" gewoon en in de agentschappen werd het  
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een register naam.  De leiders vertrouwden voornamelijk op hun dynastieke bezit.  De stenen huizen 

van de redjeven waren inmiddels ontwikkeld tot torens en kastelen.  Zelfs stenen kerken werden  

uitgebuit als een centrum van de macht. In aanvulling op hun militaire waarde weerspiegelt de bouw  

van kastelen een oplevende klassenbewustzijn: The Chiefs waren zo dicht bij de adel en zodat eens te  

meer de kloof werd versterkt om de gemeenschappelijke boer die nu werd beschouwd als undersaten,  

belastingen op leggen was nog niet bekend want een groot deel van hun levensonderhoud scoorde de 

hovetlinge door piraterij.  Bovendien, vetes begonnen zich al snel tussen de belangrijkste  

families ontwikkelen, die uitgroeiden tot gewapende conflicten.  Om deze geschillen te financieren  

werden schepen in beslaggenomen. Koopvaardijschepen werden op verkeerd spoor gezet door 

middel van valse bakens.  Het strandrecht gegarandeerde de leiders toestemming om de buit in  

bezit te nemen.  Andere bronnen van inkomsten voor de opperhoofden waren boeren, zoals leasing van  

boerderijen en landerijen, de deelname aan de handel over lange afstand en, in  

toenemende mate, de verkoop van de beschermende macht van de undersaten.  

Een van de grootste families van leiders in de eerste helft van de 14e eeuw was de uit de Norderland  

afkomstige familie tom Brok , die al behoorde vanaf de tijd van de Friese vrijheid tot de leidende families  

van Oost-Friesland.  Door huwelijken verworven tom Brok heerschappij over de Emsigerland, Keno I tom    

Brok werd de eerste leider in Brokmerland.  Door middel van geweld drongen ze door tot laatste grote  

delen van Oost-Friesland.   Keno's grote rivaal was het hoofd van de Rüstringer Friesen en Bant en  

Wanger land: Edo Wiemken de Oudere.  Deze bouwde in 1383 in de Bant de Edenborch, later 

Sibetsburg. Ze was een model voor de Grimersumer steen van Beningaburg, eigendom van de leiders  

in de Krummhoern. In 1395 diende het huis meerdere malen als toevluchtsoord en uitvalsbasis van de 

piraat Federatie van Vitalienbrüder. Dat is  waarom een eerste strafexpeditie van de Hanze was gericht 

tegen hem. Hij had op 4  juli 1398 Lübeck, Bremen en Hamburg in zijn bezit.  De broers Vitali stonden 

onder zijn bescherming. 

 Tjarksena  

 Kasteel Innhausen was rond 1350 door Ino Tjarksena, rechter van Östringen gebouwd.  Zijn zoon was 
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Popko Inen Tjarksena († 1387), chef Innhausen.  Popko was vroeger een trouwe bondgenoot van Edo 

Wiemken († 1415) en diens zoon Dodo. In de loop van geschillen die Dodo het leven kostte was Popko  

Inen overgelopen en verbonden met Ocko de Oudere tom Brok , die op dat moment Ostfriesland onder 

zijn bewind had. Edo Wiemken dode Popko Inen in een ruzie in 1387 en verwierf het kasteel Innhausen.   

Onneken, later Innhausen en Knyphausen  

In 1387 had Edo Wiemken het kasteel Innhausen verworven van Iko Onneken de Oudere († 1454), de  

leider van het naburige Sengwarden, die de dochter van de voormalige eigenaar Popko Inen Tjarksena, 

Hilleda Tjarksena had getrouwd.  Tegelijkertijd volgde Iko Onneken zijn vader op als chief Popko Inen 

voor Innhausen. Popko Onneken was een kleinzoon van Onneko (Unico, voor het eerst gedocumenteerd  

in 1350) bij kasteel Gödens, chief te Langwarden. Gödens en Syllhues waren familie van Edo Wiemken. 

Onnekos zoon was Onneko Grote Onneken († 1405), die als gevolg van zijn gestalte de bijnaam Grote, 

de Grote, droeg.  Hij was chef Sengwarden, lange Warden, Rodekerken, Gödens en Syllhues.  Zijn zoon 

uit zijn huwelijk met Tiadera van Oldeborg, was Iko Onneken de oudste. Vader Alkos  van het kwaad 

(† 1474), leider van Innhausen.   

 Allena  

 Keno I. tom Brok zoon Ocko de Oudere , bijna heel Ostfriesland verenigd onder zijn macht. In 1381 

zweert hij hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland loyaliteit.  Na een vruchteloze  

onderhandelingen met de chief Folkmar Allena, bij de belegering van het Auricher kasteel werd hij 

vermoord in 1391.  In de daaropvolgende jaren had zijn vrouw Foelke, genaamd nam Quade Foelke  

(kwaad Foelke), het regentschap voor zijn twee minderjarige zonen Widzelt en Keno II  

 Abdena  

 Met name de vetes tussen de tom Brok enerzijds en Folkmar Allena van Groothusen en de familie  

Abdena van Emden anderzijds, gezien de Oost-Friese geschiedenis in de late 14e  en aan het begin van 

de 15e  eeuw.  Aan de top van de Abdenas stond Hisko, de proost van Emden.  
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 Ocko tom Brok wordt gevangen leidde na de slag aan de Wilde Velden voordat Focko Ukena.  
 Geromantiseerde geschiedenis schilderijen van Tjarko Meyer Cramer, 1803.  
 
 De gewapende aanwezigheid van de Hanze was de belangrijkste conflicten niet maken uit de wereld,  
werd het zelfs ingewikkeld. In 1408 introduceerde de Hanzestad andere gewapende expeditie tegen de 
leiders van de Friezen. Keno II tom Brok zocht een alliantie met de Hanzesteden, ook om om de eigen 
positie in de permanente ruzies met de andere leiders te versterken.  Echter, met militaire middelen, de 
chief wezen kon niet weg: Keno II tom Brok verkoop Hisko Abdena van Emden , maar stierf vroeg.  Onder 
het bewind van zijn zoon, Ocko II , de familie haar belang verloren.  De chef wordt voldaan aan het begin  
van de 15e  Eeuw echter steeds meer weerstand van de boer laag.De economische crisis was voorbij en  
met de stabiliserende economie won ook het vertrouwen van de boeren terug naar sterkte. Focko Ukena  
van inactieve wist hoe het aan kracht te winnen zelfbewustzijn van de boer laag gebruiken en opgehitst  
hen tegen tom Brok op: Hij versloeg Ocko en zijn bondgenoten in de strijd van Detern (1426) en in de  
Battle of the Wild Fields (op Oldeborg 1427), de voortzetting van de heerschappij van de tom Brok een  
einde.  
 
 
  

 
 

 Wapen van tom Brok  
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tom Brok (ook: Broke tom, tom Brook, tom Broek, Brok th, th Broke) was een machtig 
Oost-Friese hoofdmansgeslacht, oorspronkelijk uit de Norderland.  Onder de Friese hoofdman families  
tom Brok domineerden ze sinds de tweede helft van de 14e eeuw Ostfriesland.  De tom Brok familie  
stierf uit in 1435.  Nadat Keno II tom Brok Emden in Oost-Friesland op Hisko Abdena had veroverd en  
Groningen onder invloed van de Bronkhorsten en Onstamannen kwam doordat de Hekerens en  
Schieringers uit de stad werden verjaagd, kwam het tussen 1413 en 1415 niet meer tot een openlijke 
confrontatie. Wel probeerden de betrokken partijen elkaar door middel van piraterij zo veel mogelijk  
schade toe te brengen. Okko II tom Brok liet daarom een deel van de Ommelanden onder water zetten 
en de Schieringers onder Jarich Koppen gingen op rooftocht in de Ommelanden om de verdediging te  
kunnen bekostigen. De Geallieerde partij maakte plannen om Groningen weer in bezit te krijgen en  
brachten een grote vloot bijeen. Terwijl de vloot op de komst van de Schieringers wachten, kwamen veel  
Ommelandse bondgenoten van Keno tom Brok bij elkaar in Eelde. Vandaar uit trok men op naar de stad  
Groningen. Deze was slecht beveiligd en in de nacht van 13 en 14 september 1415 viel het in Geallieerde  
handen. Toen de vloot van Keno lande, vluchtte Koppen met het Schieringer leger naar Kampen toe en  
vandaar naar Sneek en later naar Boalsert. Koppen wilde zo snel mogelijk terug om Groningen weer in  
handen te krijgen en vormde in Westerlauwers Friesland zijn krijgsmacht opnieuw. Ook breide hij dit uit  
door andere Schieringers te overtuigen mee te doen tegen Keno en diens partij. Hierbij kreeg onverwachtse  
hulp van de Roomse koning Sigismund. Het zwaartepunt van de oorlog verplaatste zich van  
Oost-Friesland en de stad Groningen, naar het westen van de Ommelanden. De slag bij Okswerderzijl  
en de aanval op Dokkum. Een sterk Schierings leger trok begin juni 1417 erop uit om de stad  
Groningen te veroveren. Vanuit Westerlauwers Friesland stak men het riviertje de Lauwers over en  
onderweg werd eerst het klooster van Aduard ingenomen om als versterking te kunnen worden gebruikt.  
De aanvoerder van de tegenstander, Keno had ondertussen zijn leger uit Oost-Friesland overlaten komen  
om de Ommelanders te helpen. Op 18 juni stonden beide partijen tegen over elkaar bij Okswerderzijl.  
De Franeker hoofdeling Sikke Sjaarda gaf leiding aan de  

Skieringertroepen en bij de Geallieerden stond Keno aan het hoofd. 

Beide partijen waren in grote getallen aanwezig, hetgeen later bleek uit de vele slachtoffers die in de 

slag sneuvelden. Tijdens de slag vonden zware gevechten plaats waarbij door beide partijen  

gruwelijkheden werden begaan. Toch werd de slag door de Geallieerden gewonnen en niet door de  

Schieringers. Volgens de Friese geschiedenisschrijver Ubbo Emmius zou de Oost-Friese hoofdeling  

Fokko Ukena die aan de zijde van Keno meestreed een groot aandeel hebben gehad in het verloop van  

de slag. Aan Schieringer zijde sneuvelden ruim 500 strijders en werden 400 gevangengenomen. De  

overige Schieringers sloegen op de vlucht. Ook bij de overwinnaars vielen veel slachtoffers, al is het  

precieze aantal daarvan niet overgeleverd. 

De aanvoerder van de Geallieerden Keno had de Schieringers in de tang, maar kon deze niet definitief  

verslaan, want door ziekte werd hij gedwongen terug te keren naar Brokmerland. Twee dagen na de  

overwinning sloten Groningen, Hunsingo en Fivelgo een nieuw verbond waarbij zij elkaar beloofden niet  

langer een buitenlandse heerser te zullen erkennen. Een deel van Keno zijn leger bleef in Groningen  

achter onder leiding van Fokko Ukkena en Sibet van Riustringen. Zij zetten de achtervolging in op de  
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Schieringers die richting Achtkarspelen waren gevlucht en daarbij maakten zij zich schuldig aan  

plunderingen en roverij. 

 
 

Portret van Sigismund 

Door de nederlaag bij Okswerderzijl was de Schieringer partij in 'Friesland' ernstig verzwakt geraakt.  

Zij zochten hulp en dachten die bij de Roomse koning Sigismund te hebben gevonden. Deze zegde  

weliswaar steun toe, maar stuurde geen militaire troepen. Hierdoor kon het Geallieerde leger in  

Achtkarspelen ongehinderd doorgaan met de Schieringers in Westerlauwers Friesland hun wil op te 

leggen. Alleen op zee slaagden zij erin de Geallieerden dwars te zitten door middel van piraterij. De  

Victualiënbroeders waren hun daarbij behulpzaam. Voor de piraten was de stad Dokkum met haar  

vestingwerken van groot strategisch belang. Daarom viel het Geallieerde leger in 1418 onder leiding  

van Fokko Ukena Dokkum aan. Het kostte hun niet veel moeite om de stad in handen te krijgen.  

Dokkum werd gebrandschat en militair onschadelijk gemaakt door de stadswallen te slechten. Het  

grootste deel van de bewapende Schieringers hield zich echter op bij de stins van Ezumazijl, waar de  

strijd zich naar toe verplaatste. Bij Ezumazijl ging het veel heftiger toe dan bij Dokkum. De aanvallers  

hadden bijna opgegeven, toen de verdedigers zich toch nog overgaven en de vesting ingenomen kon  

worden. 
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Historische plattegrond en afbeelding van Sloten 

De inval van Fokko Ukena in Westerlauwers Friesland. Door de Schieringers op eigen bodem te  

verslaan deelden de Geallieerden de Schieringers een gevoelig tik uit. De macht van de Schieringers  

was zo goed als gebroken en zij waren bereid vrede te sluiten met de overwinnaars. Om het  

plunderen te stoppen betaalden zij een schatting van enkele duizenden Frankische schilden. Daarna  

vertrok het Geallieerde leger en werd er een start gemaakt met vredesbesprekingen. Deze gesprekken  

vonden plaats onder leiding van Nikolaus Bunzlau, een gezant van Roomse koning. De Geallieerden  

betaalden hem 10.000 Rijnse guldens om de 'acht' van Sigismund af te kopen en deden een voorstel tot  

vrede aan de Schieringers. De zoen was in vergevorderd stadium toen de overwinning van Sikke Sjaarda  

op een Vetkopers legertje bij Franeker bekend werd. Dat voorval en het feit dat Bunzlau noch wat  

twijfels had over de acceptatie van het Geallieerde voorstel was reden voor de Geallieerden om de  

vredesbesprekingen te beëindigen. 

De Schieringers van hun kant gingen op zoek naar nieuwe bondgenoten en vonden deze bij de bisschop    

van Munster en Sibet van Rüstringen. Versterkt hierdoor deden zij een aantal aanvallen op Vetkoperse 

bolwerken in Westerlauwers Friesland. Op 30 april 1420 werd door hun de stad Bolsward de Vetkopers  

afhandig gemaakt. De Geallieerden reageerden meteen en zonden vatten deze aanvallen niet licht op en 

onder leiding van Fokko Ukena voer een vloot via het Vlie richting Hindeloopen. De Schieringers  

werden verrast door snelle komst van Ukena, maar slaagden er wel in spoedig een leger op de been te  

brengen. De leiding van dit leger was opnieuw in handen van Sikke Sjaarda en op 12 mei 1420 stonden  

beide legers tegenover elkaar bij de Palesloot vlak bij Hindeloopen (slag aan de Palesloot). Voor Fokko en  

Sikke was het de tweede keer dat zij elkaar op het slagveld troffen, en wederom kwam Fokko als  
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overwinnaar uit de strijd. Hij nam veel Schieringers gevangen, maar een groot deel slaagde erin te  

ontsnappen naar Sloten en Stavoren. Fokke trok naar Sloten waar Sikke zich ophield en belegerde de  

stad. 

De belegerde Schieringers zochten hun heil bij Jan van Beieren die een leger stuurde onder leiding  

van Hendrik van Renesse. De Geallieerden werden verrast door de komst van dit leger naar Friesland.  

Op 11 juli 1420 kwam het bij Sloot tot een veldslag die door de Geallieerden verloren werd. Fokko  

Ukena wist te ontsnappen, maar een aantal belangrijke hoofdelingen werden gevangengenomen. 

Vredesgesprekken: na zeven jaar oorlog lijkt iedereen in Friesland oorlogsmoe te zijn geworden. Op  

5 augustus 1420 sloten Okko II tom Brok en de partij van Sikke Sjaarda een wapenstilstand voor de  

duur van twintig jaar en op 14 september 1420 sloten de deellanden Oostergo en Westergo een  

verdrag met de stad Groningen, Ommelanden en Okko II tom Brok. Gedurende deze vredesbesprekingen 

is nog wel een conflict bij Mullum waar het klooster van Lúntsjerk door de monniken van Blomkamp  

wordt aangevallen en slechts twaalf dagen na de bestandsafkondiging vallen de Geallieerden al weer  

aan. De stad Staveren wordt door hun voor een groot gedeelte in brand gestoken en Jarich Koppen is  

een van de slachtoffers. Bij Dokkum en Lemmer verschijnen de Vitaliebroeders die zich hier vestigen 

om van daaruit op zee te roven. Gevluchte Schieringers vragen bij Jan van Beieren in Holland om hulp. 

De tussenkomst van Jan van Beieren. Op voorwaarde dat de Schieringers hem als hun heer erkennen  

stuurt Jan van Beieren militairen naar Westerlauwers Friesland. Onder leiding van Hendrik van Struik 

en Gerard van Heemskerk arriveert in maart 1421 een Hollands leger om Friesland te "bevrijden".  

Maar de Hollandse graaf is echter meer van plan, hij wil niet alleen Westerlauwers Friesland onder zijn 

invloed brengen, hij wil het ook behouden en stuurt steeds meer troepen erheen. Met hulp van de  

Hollanders worden Geallieerde steunpunten terug veroverd en op 24 maart 1421 wordt de belangrijkste  

stad van Westerlauwers Friesland, Leeuwarden ingenomen. Een grote Geallieerde aanval blijft uit,  

echter worden er wel geplunderd door benden zeerovers. Een van die benden wordt in de omgeving van  

Dokkum door een Hollands legertje verslagen. 

Okko II tom Brok is dan oorlogsmoe geworden en wil vrede sluiten met Schieringers. Op 15 juli 1421  
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komen alle partijen bijeen in Grietzijl, Emsingerland voor een vredesgesprek. Jan van Beieren doet  

daarbij het woord voor de Schieringers, bij de Geallieerden zijn dat Okko en Sibet Papinga. De 

uitkomst van de besprekingen wordt vastgelegd in een zoen. De grens tussen beide partijen wordt  

getrokken op de Lauwers. Westelijk daarvan krijgt hertog Jan het voor het zeggen, oostelijk daarvan  

Okko, Sibet en de stad Groningen. Alle hoofdelingen die tijdens de oorlog gevlucht zijn mogen terugkeren  

en krijgen hun bezittingen terug. Ondanks alle goede bedoelingen was deze zoen geen succes. 

Sikke Sjaarda zorgde spoedig voor problemen omdat hij zich inliet met zeerovers. Voorts kregen de  

Schieringers hun bekomst van de bemoeienissen van Jan van Beieren die onverdroten door bleef  

gaan met het opbouwen van zijn macht in Friesland en op diverse plaatsen versterkingen liet bouwen. 

De Schieringers kwamen massaal tegen hem in opstand, overal werden de Hollanders omsingeld en  

belegerd en op 18 januari 1422 slaagden de Friezen erin om Lemmer in te nemen, een belangrijk  

steunpunt van Jan van Beieren in Friesland. Daarmee verloor deze zowat al zijn gezag in Friesland.  

De Geallieerden wilden evenals de Schieringers niet hebben dat Jan te machtig werd en spoedig werden  

de vredesbesprekingen hervat. 

De zoen van Groningen. Uiteindelijk wordt op 1 februari 1422, na negen jaar oorlog door alle betrokken 

partijen definitief vrede gesloten. Door vierennegentig hoofdelingen is dit verdrag ondertekend. Een van  

de belangrijkste punten die in het verdrag vastgelegd is, is het in stand houden van de "Friese vrijheid",  

buitenlandse heren moeten uit Friesland geweerd worden. 

De Slag bij Arum was een veldslag in de partijstrijd tussen de Schieringers en Vetkopers, De slag vond  

plaats op 4 juli 1380 dichtbij Arum in Friesland. en de strijd ging tussen de monniken van het klooster  

Ludingakerk, welke tot de Vetkoperse partij behoorden, en die van het Oudeklooster, Schieringers.  

In het gevecht sneuvelden meer dan 130 mannen. De monniken van beide kloosters stonden al geruime  

tijd op vijandige voet en bestreden elkaar het bezit van landerijen en goederen, regelmatig vonden  

botsingen plaats. Toen Rein Kamminga in 1377 abt werd van het Aldekleaster bereikte de vijandschap  

tussen de kloostergemeenschappen een nieuw hoogtepunt. De abt van het Aldekleaster was een  

opvliegend en krijgshaftig iemand. Hij verzaakte het bestuur van zijn klooster zo zeer dat monniken  
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en lekenbroeders zich meer met de wapenhandel en daarmee samenhangende beoefening  

bezighielden dan dat zij hun kerkelijke plichten uitoefenden en een stille voorbeeldige monnik waren.  

Zelfs de uitoefening van de landbouw werd achterwege gelaten, zodat er grote armoede heerste en  

hongersnood dreigde. De abt van Lundingkerk Adam, was even krijgshaftig als Rein Kamminga en een  

aanhanger van de de Vetkoperse partij. Ook op zijn klooster was het hanteren van wapens door  

monniken meer regel dan uitzondering. Op 4 juli kwam het tussen beide kloostergemeenschappen tot  

een geregelde veldslag. Zwaar bewapend stonden de monniken tegenover elkaar en het ging er op die  

dag heftig aan toe dat meer dan 130 monniken de dood op het slagveld vonden. De strijd eindigde  

uiteindelijk onbeslist zonder aantoonbare winnaar. Onverzoenbaar werd het slagveld verlaten zodat  

beide groepen bleven uitkijken naar nieuwe gelegenheden om zich te wreken 

De Slag bij Sloten was een veldslag in de Grote Friese Oorlog en vond plaats op 11 juli 1420. Door de  

Schieringers werd hier een belangrijke overwinning behaald. Nadat op 10 mei 1420 de Schieringers  

door de Oost-Friese hoofdeling Fokko Ukena in grote getallen waren verslagen in de slag aan de Palesloot,  

sloegen de meesten op de vlucht. Zij vonden een goed heenkomen in de nabij gelegen steden Starum en  

Sloten en vroegen van daaruit om hulp bij hertog Jan van Beieren in Holland die volgens een verdrag 

verplicht was aan de Schieringers bijstand te verlenen. 

Fokko sloeg na zijn overwinning het beleg voor Sloten dat hij als eerste bemachtigen wilde voordat 

Starum, de voornaamste uitwijk van de Schieringers aangevallen kon worden. Om Sloten gauw tot  

overgave te kunnen dwingen liet hij zwaar geschut uit Groningen overkomen. De muren van de stad  

bleken evenwel veel sterker te zijn dan hij in eerste instantie had gedacht en ook bevonden zich in de  

stad veel meer Schieringers. De Geallieerden dachten de Schieringers in het nauw gedreven te hebben,  

en werden verrast door de plotselinge komst van de Hollanders die onder leiding stonden van Hendrik  

van Renesse. Bij aankomst overmeesterden zij enkele vijandelijke schepen en stoten door richting  

Sloten. Als de gelouterde troepen van Jan van Beieren op 11 juli bij Sloten aankomen, sluiten de  

haastig bijeen verzamelde Schieringers zich daar bij aan. Daarna werd opgetrokken tegen de legermacht  

van Fokko. Fokko moest voor de overmacht wijken en na bloedige gevechten waarin veel van zijn  
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mannen sneuvelden, besluit hij terug te keren naar Oost-Friesland. Verschillende Groninger  

Vetkoperse hoofdelingen als Eelko Onsta, Hendrik Beiers, Abko ten Dyke, Johan Grove e.a., werden in  

de slag gevangengenomen en daarna naar Holland overgebracht. Pas na het betalen van een losgeld  

kwamen zij weer op vrije voeten. In Westerlauwers Friesland keerde na de slag bij Sloten voor korte tijd  

weer een zekere mate van rust terug. De Vetkopers durfden het leven van hun gevangengenomen  

hoofdelingen niet in gevaar te brengen. Op 14 september sluiten de Friese landen Oostergo en Westergo  

een wapenstilstand met de stad Groningen, de Ommelanden en Ocko II tom Brok van Oost-Friesland. 

De slag by Mounesyl was een veldslag in de Donia oorlog en vond plaats op vrijdag 11 oktober 1463. Het  

gevecht heeft zich afgespeeld bij de Mounesyl of Molesyl (Molenzijl) aan de Leppedyk bij het riviertje de  

Boorne. Tegenwoordig staat op dat plek een een oud huis van een boerderij, maar in vroegere tijden  

was het een waterkering en ten zuiden ervan was een klooster dat klooster Ealsum werd genoemd. In  

oude kronieken is sprake van een slag bij het klooster waarin Jancko Douwema zich schuil hield voor  

zijn tegenstanders de Donias, en die door hem verslagen werden. Jancko Douwema die zich op  

11 juli 1463 met zijn mannen in het klooster bij Mounesyl voor hun tegenstanders hadden verschuild  

werden deze dag aangevallen door een legermacht van de Donia's. Deze laatsten hadden zich met een  

groot aantal bevriende hoofdelingen vanuit Irnsum over de Leppedyk naar het klooster toe begeven.  

Tegen de verhoudingen in deed Jancko Douwema plotseling een drieste uitval waarbij hij zijn vijand op  

het verkeerde been zette en op de vlucht dreef. Volgens de Friese geschiedenisschrijver Thabor viel het  

aantal slachtoffers mee, maar zeven knechten en een hoofdeling schoten het leven erbij in. 

De Slag bij Barrahuis was een veldslag in het tijdperk van de Schieringers en Vetkopers en vond plaats  

bij Barrahuis onder Wirdum op 10 oktober 1492. De strijd ging tussen een legertje van de Friese  

hoofdeling Bocka Harinxma met de Snekers tegen de Leeuwarders en hun bondgenoten de Groningers.  

De slag werd door de Leeuwarders gewonnen. De stad Leeuwarden was na het bieroproer in 1487 onder  

Schieringer invloed geraakt en de hoofdeling Worp Juckema had het hier voor het zeggen. In de loop van  

1492 kwam aan de vooraanstaande positie van de Schieringers een eind toen de burgers van de stad op 

eigen kracht de heerschappij weer in handen kregen. Zij riepen meteen de hulp in van de Groningers en  
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ondanks verzet van een aantal belangrijke hoofdelingen sloot de stad haar aan bij Dokkumer verbond.  

Deze omwenteling bracht enkele Leeuwarder hoofdelingen ertoe zich voor hulp tot Bocka Harinxma en de  

Hottinga's van Workum te wenden. Bocka Harinxma mobiliseerde dadelijk zijn knechten en vanuit Sneek  

begaf hij zich op weg naar Leeuwarden. Maar terwijl de Snekers optrokken richting Leeuwarden, hadden  

de Hottinga's in het geheim een neutraliteitsverdrag met de Groningers gesloten, waarbij zeker de verre  

van hartelijke verstandhouding tussen beide geslachten een rol bij gespeeld hebben. Bij Barrahuis, dicht  

bij Leeuwarden, werd het leger van Bocka vernietigend verslagen. Bij de achtervolging van de  

vluchtenden vonden nogal wat wreedheden plaats, waaraan vooral de leden van de Leeuwarder 

meenthe zich schuldig zouden hebben gemaakt. De Groningers en Leeuwarders buitten hun  

overwinning uit door alle dorpen tussen Leeuwarden en Rauwerd te brandschatten en een aantal 

stinsen van Schieringers, onder meer die van Peter Kamstra, werden verwoest. Bocka Harinxma verloor  

na de nederlaag zijn gezag over Gaasterland aan de Hottinga's en de stad Sneek verkeerde in een  

benarde positie. Op 13 oktober verscheen een bode van de Groningers in Sneek met een vredesverdrag,  

waarvan de bezegeling door het Sneker stadbestuur en Harinxma werd geëist. Na lang aarzelen gingen  

deze hiermee akkoord. De vrede hield in dat Sneek, Harinxma en diegenen die onder hun bescherming  

stonden niet tegen het Dokkumer verbond mochten ingaan en dat inwoners van Westergo die zich met  

Groningen wensten te verbinden niets in de weg gelegd mochten worden. Bovendien moest een  

schadevergoeding van 1750 Rijnse guldens aan de Groningers betaald worden. 

Onder de Friese koningen zijn de Friezen in verschillende oorlogen betrokken geweest. Later in de tijd  

van de Friese vrijheid poogden buitenlandse heren de Friese vrijheid te ondermijnen. 

Bestuurlijk kan men spreken van vijf perioden in de Friese geschiedenis: 

• 2e eeuw v.Chr-5e eeuw - De Frisii en Frisiavones 
• 6e eeuw-734 - Friese koninkrijk 
• 734-1156 - Friesland onder Frankische en Roomse heerschappij 
• 1156-1498 - Opstalboom en Friese vrijheid (Friese vrijheid ontwikkelt zich in de 11e eeuw) 
• 1498-1744 - Oost-Friesland (eerst bestuurd door graven, later door prinsen) 

De Slag bij Finnburg is een legendarische veldslag tussen de Friezen en de Denen, waarvan niet zeker  

is of deze ooit plaats heeft gevonden. De slag is overgeleverd in een tweetal vroeg middeleeuwse  
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geschriften, te weten: het Finnburgfragment en de Beowulf. Volgens het Finnburgfragment kwam de  

Deense prins Hnaef met zijn gevolg van zestig strijders de winter doorbrengen op de Finnburg, de  

vestiging van zijn Friese zwager Finn, koning van de Friezen. Daar ontstond ruzie tussen de Denen en  

de Friezen -de verzen geven geen informatie waarom dit gebeurde- en brak er een gevecht uit die in  

totaal vijf dagen duurde. Het fragment geeft evenmin uitsluitsel over wie de slag won en eindigt  

plotseling. Gelukkig is er een passage in het epische gedicht Beowulf, waarin Hrothgar's de bard een  

lied zingt over de afloop van de slag die de Freswael genoemd wordt, de "Fryske Slachterij", dat hetzelfde  

verhaal is in het Finnburg fragment. Uit de Beowulf kan opgemaakt worden, dat de slag door de Friezen 

gewonnen werd. Ook sneuvelt de Deense prins Hnaef in de strijd, maar behoort de zoon van Finn ook  

tot de gevallenen. Uiteindelijk sluiten de strijdende partijen vrede, en mag Hingest de nieuwe leider met  

overlevende Denen vertrekken. 

De Slag aan de Rijn vond plaats omstreeks 525 (tussen 520 en 531) aan de monding van de Rijn in de  

Noordzee tussen de Franken en de Denen. De Franken, samen met een Friese koning van wie de naam  

niet is overgeleverd, versloegen daarbij de Deense indringers, die werden aangevoerd door koning  

Hygelac. De directe aanleiding tot deze veldslag was een strooptocht, door de Deense koning op touw 

gezet, die de Denen tot diep in Frankisch grondgebied had gebracht. Zij waren daarbij met schepen de  

monding van de Rijn binnengegaan en tot aan de Hettergouw (het Duitse Nederrijngebied) de rivier  

opgevaren. Daar waren zij aan het plunderen geslagen en hadden zij gevangenen gemaakt en buit  

verzameld. De Frankische koning Theuderik stuurde een vloot onder leiding van zijn zoon Theudobert  

naar de rijnmonding. Ook de Friese koning bracht zijn leger op de been en verzamelde schepen.  

Gezamenlijk wachtten beide legers de terugtocht van de Denen af. Nietsvermoedend werden de Denen  

in een hinderlaag aangevallen en door Friezen en Franken afgeslacht. De schriftelijke bronnen die de  

gebeurtenissen beschrijven, geven geen eenduidige informatie over welke volken nu betrokken waren bij  

de veldslag. Ondanks dat het wapenfeit zich afspeelt op Fries gebied, noemen de Frankische  

geschiedkundige bronnen uit deze periode geen Friezen. Pas de latere Angelsaksische verhalende bron  

Beowulf noemt de Friezen als deelnemers. H.W. Halbertsma meent dat de weergave van de  
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gebeurtenissen in de Beowulf het meest waarheidsgetrouw zijn. De vermoedelijke Deense maker van de 

oorspronkelijke Hygelac-sage had namelijk geen belang om de rol van de Friese koning te verzwijgen,  

terwijl de Franken (zie Gregorius van Tours) dat belang wel hadden. De vermelding van een Friese  

aandeel in het gevecht deed namelijk afbreuk aan de glorie van de overwinning door Theudobert. 

De Slag bij Dorestad vond plaats in 695 tussen de Friezen, onder leiding van koning Radboud en de  

Franken, onder leiding van hofmeier Pepijn van Herstal. De Friezen werden door de Franken verslagen.  

Tussen omstreeks 628 en 719 was de streek rond Utrecht een speelbal tussen de twee machten, waarbij  

de beheersing van de oude Romeinse grensversterkingen vaak de inzet was van de vijandelijkheden. De  

Friezen waren in de periode daaraan voorafgaand een macht van betekenis geworden en probeerden hun  

gezag naar het zuiden uit te breiden. Halverwege de 7e eeuw was het castellum van Utrecht in hun bezit 

gekomen en tot zetel geworden van de Friese koningen. Dorestad was in die tijd een van de grootste  

handelsplaatsen van Europa. In 689 veroverde de Franken dit gebied terug en voerde Pepijn van Herstal  

een veldtocht tegen de Friezen. Bij Dorestad (Wijk bij Duurstede) werden de Friezen verslagen en  

kwamen de voormalige castella van Utrecht en Vechten in handen van de Franken. De gevolgen van deze  

overwinning zijn niet geheel duidelijk, het gebied ten zuiden van de Rijn tot aan de zee werd Frankisch,  

maar de macht van de Friezen in het rivierengebied ging niet geheel verloren. Zij bleven baas in het  

gebied van de Utrechtse Vecht. In elk geval legde de Frankische overwinning de basis voor de daarop  

volgende missieactiviteit van Willibrord en vervolgens Bonifatius vanuit het Utrechtse voormalige  

castellum. Historicus H. Halbertsma wijdt in Frieslands Oudheid een heel epistel over deze gebeurtenis.  

Volgens hem maakt de Middeleeuwse kroniek Annales Mentenses waarin verslag wordt gedaan van de  

daden van de Karolingers, onderscheidt tussen twee campagnes van de Franken tegen Radboud. Van de 

eerste veldtocht gedateerd op 692 is de plaats van het strijdtoneel niet opgegeven. Hofmeijer Pippijn  

bracht hiervoor een groot leger op de been. Koning Radboud werd verslagen maar wist zich aan  

omsingeling te onttrekken. Daarna zond hij boodschappers naar Pippijn om over vrede te  

onderhandelen. Het tweede treffen wordt gedateerd op 697, met de vermelding van de plek waar de  

gevechten plaatsvonden, Dorestad. Radboud had bij herhaling de grenzen van het Frankische rijk  
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geschonden. Radboud hield zich op bij het castra Levefanum toen Pippijn naderde. Halbertsma stelt de  

nodige vraagtekens bij deze bron, omdat geen enkele oudere bron dan de Annales verslag doet van twee  

veldslagen tussen Radboud en Pippijn. Volgens Halbertsma hebben de twee verschillend gedateerde 

berichten in wezen betrekking op eenzelfde gebeurtenis, welke in zijn optiek o.a. ontleend is aan de  

kroniek van Fredegarius met Continuationes. De Duitse historicus Livison komt tot dezelfde conclusie  

als Halbertsma in "Zu den Anneles Menttenses" (1933). 

De Slag bij Keulen was een veldslag die bij Keulen gestreden werd door de Neustriërs met de Friezen  

tegen de Austrasiërs in het jaar 716. De Friezen werden geleid door koning Radboud. De Franken  

hadden de latere hofmeier Karel Martel als aanvoerder. De slag werd door de Friezen gewonnen. De  

Friese koning Radboud maakte in 714 op slimme wijze gebruik van de situatie, die was ontstaan  

vanwege interne strubbelingen binnen het Frankische Rijk. Na de dood van hofmeier Pepijn van Herstal  

was daar namelijk een opvolgingsoorlog (Frankische Burgeroorlog) ontstaan. Raganfrid, een Frankische 

hoofdeling die door de Neustriërs als hofmeier gekozen was, probeerde daarbij Radboud over te halen  

tot een bondgenootschap. Deze had hier wel oren naar en sloeg dadelijk toe door eerst de voormalige 

Friese gebieden te heroveren. Deze had hij na de verloren oorlog in 690 aan de Franken moeten afstaan. 

Hij bezette de monding van de Rijn en volgde met zijn leger de rivierloop stroomopwaarts, richting de 

hoofdstad van Austrasië, Keulen. Voor de muren van Keulen vonden de Friezen een nieuwe Frankische  

leider tegenover zich. Deze leider was Karel Martel, bastaardzoon van Pepijn, die de Austrasiërs als  

hofmeier benoemd hadden. Het Frankische leger was haastig bijeengeroepen en was geen partij voor de 

Friezen. In de slag die kort erop volgde zou het leger van Radbouds bondgenoten Raganfrid en Chilperik 

verrassend genoeg wel door Karel Martel verslagen worden. Dezen werden nu gedwongen de vrede af te 

kopen in ruil voor geld en rijke giften. Het leger van Radboud was toen al weer vertrokken naar  

Friesland. Als overwinnaar en overladen met buit keerde Radboud daar terug. Koning Radboud had 

met deze overwinning het hoogtepunt van zijn macht bereikt. Hij maakte Utrecht opnieuw tot zijn 

hoofdstad en joeg de christelijke predikers, onder wie Bonifatius, uit zijn rijk. Tevens bereikte het  

Friese Rijk met deze overwinning zijn grootste uitbreiding. 
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De Slag bij Amel of de Slag bij Amblève is een veldslag uit de Frankische Burgeroorlog. De veldslag 

vond plaats in 716, nabij Amel (in de noordelijke Ardennen, in het Duitstalige deel van het huidige  

België). In dit gewapende treffen versloeg de hofmeier van Austrasië, Karel Martel, zijn Neustrische  

rivalen: koning Chilperik II met zijn hofmeier Raganfrid. Voor Karel Martel was het zijn eerste  

belangrijke overwinning. Na de Slag bij Amel zou hij in de resterende vijfentwintig jaar van zijn leven  

(tot zijn dood in 741) tegen een grote verscheidenheid aan tegenstanders nooit meer een veldslag 

verliezen.In deze veldslag liet Martel voor het eerst zien dat hij over uitstekende militaire kwaliteiten 

beschikte. Na zijn nederlaag in de Slag bij Keulen had Martel zijn troepen verzameld in het Eifelgebergte 

en wachtte op een gelegenheid om het terugtrekkende leger van zijn rivalen aan te vallen. Zijn  

manschappen vielen het veel grotere leger van Chilperik II en zijn bondgenoten aan terwijl deze in de 

middag aan het rusten waren. Toen de verdediging zich had georganiseerd, fingeerde Karel Martel een 

terugtocht. Zijn tegenstanders achtervolgden hem en liepen zo in een door Karel Martel gelegde 

hinderlaag. De strijd was snel beslist, al konden Chilperik en Raganfrid nog net op tijd wegkomen. 

Een gefingeerde terugtocht was sinds de oudheid niet meer vertoond in West-Europa. Dit vergt een  

goede voorbereiding en verkenning van het terrein, een goed georganiseerd en geleid leger, en vooral  

een perfecte timing. Met deze veldslag liet Karel voor het eerst zijn militaire genie zien. In de  

Annales Mettenses, de meest volledige bron over de Slag bij Amel, wordt na de verwikkelingen die 

voortvloeiden uit de inval van de Friese koning, niets meer vernomen over de zegevierende Radboud  

na diens overwinning op Karel Martel. Zijn vermeende betrokkenheid bij de slag is ontleend aan een 

terloopse opmerking in de Passio Agilolfi (geschreven in de 11e eeuw) over Redboud als bondgenoot van 

Ranganfred.. 

De Slag aan de Boorne (Fries: Slach oan de Boarn) of Slag bij Jirnsum (Fries: Slach by Jirnsum), was 

een veldslag in de 8e eeuw in Friesland. Het leger van de Friese koning Poppo werd in de slag door de  

Frankische hofmeier Karel Martel verslagen. De Franken kregen hiermee controle over het Friese gebied  

tussen het Vlie en Lauwers en daarmee was het gedaan met de Friese onafhankelijkheid. De precieze  

locatie van de veldslag is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk was dit bij de monding van de Boorne  
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in de Middelzee, in de omgeving waar nu Irnsum ligt. De slag heet daarom ook wel de  

"Slag aan de Bordine" of de "Slag bij Jirnsum". Onder de voorganger van Poppo, koning Radboud, had  

het Friese rijk haar grootste uitbreiding bereikt. Radboud had op slimme wijze gebruikgemaakt van de  

burgeroorlog die tussen 715 en 718 in het Frankische rijk was uitgebroken na de dood van de oude  

hofmeier Pepijn van Herstal in 715. De Friezen konden de Franken daardoor gemakkelijk verslaan en  

alle gebieden die eerder Fries waren geweest, kwamen weer in Friese handen.Deze Friese hegemonie  

zou echter niet lang duren. Met Karel Martel kregen de Franken weereen sterke leider en werd een begin  

gemaakt met het terugwinnen van de aan de Friezen verloren gebieden. Vooral koning Poppo moest er  

aan geloven toen Karel Martel in 733 een veldtocht hield tegende Friezen. Deze veldtocht verliep zeer  

voorspoedig voor de Franken en de Friezen werden helemaal teruggeslagen naar Oostergo, waar het jaar  

daarop de laatste slag zou plaatsvinden aan de Boorne. In 734 zette Karel Martel zijn leger met behulp  

van een vloot over Aelmere en kwam bij Jirnsum aan land. Hier versloeg hij het door Poppo  

bijeengebrachte Friese leger, waarbij de Friese koning sneuvelde. De Franken sloegen na de overwinning  

aan het plunderen en staken de heidense heiligdommen van de Friezen in brand. Voorzien van een grote  

buit voer Karel Martel met zijn vloot terug. Als gevolg van de nederlaag kwam er een einde aan het Friese  

rijk en werd alle gebied ten westen van de Lauwers door de Franken bezet. Alleen Oosterlauwers   

Friesland, de oostelijke gebieden konden nog een tijdlang zelfstandig blijven. In 772 maakte de  

Frankische koning Karel de Grote ook daaraan een einde. 

Oostlauwers Friesland is de benaming voor het Friesland ten oosten van de rivier de Lauwers. 

In historische zin omvat het de provincie Groningen bestaande uit de Ommelanden, de stad Groningen, 

alsmede Oost-Friesland in Duitsland. Als westelijke grens wordt de Wezer aangehouden. In dit  

Oosterlauwers Friesland werd ooit Oostfries gesproken. Tegenwoordig is deze taal uitgestorven en wordt 

alleen in Saterland nog een dialect van het dit Fries gesproken. Oost-Friesland heeft zijn Friese karakter  

behouden, in de provincie Groningen wordt deze nog slechts sporadisch teruggevonden. 

De Slag bij Norden vond plaats in 880 bij Norden, in (Oost-Friesland), tussen de Friezen en  

Noormannen. De slag werd gewonnen door de Friezen. 
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In de Slag bij IJsselmonde, op 8 juni 1076, versloeg graaf Dirk V het leger van de bisschop van Utrecht,  

Willem I van Utrecht. Dirk V heroverde daarmee het graafschap West-Frisia, het latere graafschap  

Holland. In het jaar 1070 waren de jonge graaf Dirk V en zijn moeder Gertrude (de weduwe van graaf  

Florens I) verjaagd uit het graafschap West-Frisia, het latere Holland. Het gezag werd overgenomen door 

hertog Godfried ‘met de Bult’ en bisschop Willem van Utrecht. Graaf Robrecht ‘de Fries’ van Vlaanderen 

bood Gertrude asiel en trouwde zelfs met haar. Deze Robrecht dankte zijn bijnaam aan zijn actieve  

bemoeienis met West-Frisia. Bisschop Willem bouwde ondertussen een sterk kasteel in het veroverde  

gebied, langs de rivier bij IJsselmonde. Toen Dirk wat ouder werd wilde hij zijn graafschap terug.  

De eerste stap daartoe was een aanslag op hertog Godfried die hij samen met zijn stiefvader beraamde. 

Hertog Godfried werd op een nacht in februari 1076 in Vlaardingen door een sluipmoordenaar verrast.  

Bisschop Willem stierf twee maanden later en werd opgevolgd door ene Koenraad van Zwaben. Deze  

nieuwe bisschop versterkte het kasteel in IJsselmonde. Kennelijk wist hij dat Dirk bezig was een aanval 

voor te bereiden, met hulp van Robrecht de Fries. En inderdaad: op 8 juni 1076 verscheen een grote  

oorlogsvloot uit Vlaanderen bij IJsselmonde. Het verhaal over de slag bij IJsselmonde is ongeveer 40 jaar  

na dato voor het eerst op schrift gesteld door  een monnik in de Abdij van Egmond. Het verslag in de  

Annalen van Egmond is, zoals bij zoveel middeleeuwse veldslagen, nogal summier. We lezen dat Dirk  

zoveel strijders om zich heen verzamelde als hij kon, dat hij met hulp van Robrecht het kasteel helemaal  

in de as legde, en dat veel mannen van de bisschop sneuvelden. Er worden er drie met name genoemd:  

Lambert de proost van Deventer, priester Wulmar uit Utrecht en een graaf Gerlach. Bisschop Koenraad  

werd gevangengenomen. Dirk V  had hiermee wederom de macht over het graafschap West-Frisia. Later  

in de Middeleeuwen is het relaas uit Egmond door andere geschiedschrijvers overgenomen en uitgebreid.  

Of die uitbreidingen berusten op andere historische bronnen of op fantasie is niet met zekerheid vast te  

stellen. In de Rijmkroniek van Holland, geschreven rond 1280, wordt voor het eerst de deelname van de  

Vlaamse marine genoemd. Uit de Rijmkroniek is af te leiden dat de strijders over een degelijke uitrusting  

beschikten: “Men spreect noch an tot yselmonde, leghet noch menich halsberch inden gronde” (Men zegt  

noch steeds: bij IJsselmonde ligt menig maliënkolder op de rivierbodem). Johannes de Beke maakt er  
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halverwege de 14e eeuw helemaal een smeuïg verhaal van, met legers die met schitterende vaandels en  

schallende bazuinen op elkaar af stormen en elkaar met blijden en katapulten bestoken. In Beke’s  

Kroniek is het kasteel een imposant stenen gebouw met hoge torens en weergangen. Vermoedelijk is  

Beke’s voorstelling van zaken meer gebaseerd op de wijze waarop in de 14e eeuw werd gebouwd en 

gestreden dan op de 11e-eeuwse werkelijkheid. De Bella campestria, een kroniek die ook rond 1350  

werd opgesteld, benadrukt de belangrijke bijdrage van Robrecht de Fries en vermeldt voor het eerst de  

datum van de slag: 8 juni 1076. In Van der Aa's biografisch woordenboek, daterend uit de 19e eeuw, 

kunnen we nog lezen dat Dirk hulp kreeg van de Engelsen, dat hij eerst in de Merwede een Utrechtse 

vloot versloeg, en dat daarop een beleg van 16 dagen volgde, waarna Koenraad zich overgaf. Echter, er 

zijn geen contemporaine bronnen die dit alles bevestigen. Bovendien is deze lezing in tegenspraak met 

 de oudere verhalen, waarin op één dag het kasteel werd verwoest. De Slag bij IJsselmonde markeert  

het einde van een roerige episode in de geschiedenis van West-Frisia/Holland. Gedurende de 11e eeuw  

maakten zowel de graven van West-Frisia als de bisschoppen van Utrecht aanspraak op het gebied en 

waren er bijgevolg voortdurend oorlogen en moordaanslagen. Na zijn victorie bij IJsselmonde zou Dirk V 

tot zijn dood, in 1091, in vrede over het graafschap blijven heersen. 

De Fries-Drentse oorlog of Friese aanval op Drenthe 1231-1233 was een aanval op Drenthe,  

uitgevoerd door een Fries leger onder leiding van de Utrechtse bisschop Wilbrand van Oldenburg.  

Drenthe behoorde sinds 1024 tot het Sticht Utrecht, het wereldlijk gebied van de Utrechtse bisschop.  

De Drenten, geleid door de burggraaf van Coevorden, kwamen echter in 1220 in opstand tegen het  

bisschoppelijke gezag. Op 28 juli 1227 sneuvelde bisschop Otto II met vele ridders tijdens de Slag bij   

Ane in Overijssel, in een poging de Drenten tot de orde te roepen. De opvolger van Otto II, Wilbrand van   

Oldenburg, riep de Friezen op hem te steunen tegen de opstandige Drenten. In 1231 leidde deze situatie  

tot oorlog. De kroniekschrijver van de Quedam Narracio (Vertelling over Groningen, Drenthe en  

Coevorden) legde er de nadruk op dat de Friezen in het geheel niet verplicht waren tot deze militaire  

hulp. "Zij zijn immers vrije mensen en ontslagen van harde heerschappij". Zij deden dan ook mee uit  

zuiver en vroom meegevoel "en ook om de aflaat". De belangstelling voor deze oorlog was zo groot dat het 
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leger in tweeën gedeeld moest worden. De strijders uit Stavoren, Westergo, het Nijland (ingepolderde  

Middelzee), Bornego en uit Smallingerland kwamen bij Bakkeveen samen. De anderen, tussen  

Leeuwarden en de Lauwers woonachtig, trokken langs de Marne Groningen binnen en werden door de 

bisschop persoonlijk aangevoerd. De oorlog was geen succes voor de Friezen. Integendeel, de Friezen  

verloren de slag door verraad en er sneuvelden vijftig man, terwijl een groot aantal anderen door de  

Drenten in de boeien werd geslagen. Voor het zielenheil van de gesneuvelde Friezen werd in 1233 het  

klooster Mariënberg gesticht. 

De Slag bij Winkel was een veldslag bij Winkel, (West-Friesland), die plaatsvond in 993 tussen het leger  

van de Hollandse graaf Arnulf, tegen een West-Friese krijgsmacht. De aanleiding voor deze slag was de  

machtshonger van Arnulf naar meer landbezit. Hij dacht tegen de inwoners van de gouw Westflinge die  

niet bestuurd werden door een centrale machthebber een eenvoudige overwinning te kunnen halen. In  

993 viel hij met zijn leger Westflinge in en stuitte bij Winkel op een krijgsmacht van de West-Friezen. In  

de slag die plaatsvond, delfde het leger van Arnulf het onderspit en schoot hij zelf het leven erbij in. De  

verslagenen konden met moeite wegkomen. De vrouw van Arnulf, Lutgardis van Luxemburg, kon alleen  

met steun van de koning het graafschap Holland voor haar zoontje Dirk III van Holland behouden. 

In de Slag bij IJsselmonde, op 8 juni 1076, versloeg graaf Dirk V het leger van de bisschop van Utrecht, 

Willem I van Utrecht. Dirk V heroverde daarmee het graafschap West-Frisia, het latere graafschap    

Holland. In het jaar 1070 waren de jonge graaf Dirk V en zijn moeder Gertrude (de weduwe van graaf  

Florens I verjaagd uit het graafschap West-Frisia, het latere Holland. Het gezag werd overgenomen door 

hertog Godfried ‘met de Bult’ en bisschop Willem van Utrecht. Graaf Robrecht ‘de Fries’ van Vlaanderen 

bood Gertrude asiel en trouwde zelfs met haar. Deze Robrecht dankte zijn bijnaam aan zijn actieve  

bemoeienis met West-Frisia. Bisschop Willem bouwde ondertussen een sterk kasteel in het veroverde  

gebied, langs de rivier bij IJsselmonde. Toen Dirk wat ouder werd wilde hij zijn graafschap terug. De  

eerste stap daartoe was een aanslag op hertog Godfried die hij samen met zijn stiefvader beraamde.  

Hertog Godfried werd op een nacht in februari 1076 in Vlaardingen door een sluipmoordenaar verrast.  

Bisschop Willem stierf twee maanden later en werd opgevolgd door ene Koenraad van Zwaben. Deze  
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nieuwe bisschop versterkte het kasteel in IJsselmonde. Kennelijk wist hij dat Dirk bezig was een aanval  

voor te bereiden, met hulp van Robrecht de Fries. En inderdaad: op 8 juni 1076 verscheen een grote  

oorlogsvloot uit Vlaanderen bij IJsselmonde. Het verhaal over de slag bij IJsselmonde is ongeveer 40 

jaar na dato voor het eerst op schrift gesteld door een monnik in de Abdij van Egmond. Het verslag in de 

Annalen van Egmond is, zoals bij zoveel middeleeuwse veldslagen, nogal summier. We lezen dat Dirk  

zoveel strijders om zich heen verzamelde als hij kon, dat hij met hulp van Robrecht het kasteel helemaal  

in de as legde, en dat veel mannen van de bisschop sneuvelden. Er worden er drie met name genoemd:  

Lambert de proost van Deventer, priester Wulmar uit Utrecht en een graaf Gerlach. Bisschop Koenraad  

werd gevangengenomen. Dirk V had hiermee wederom de macht over het graafschap West-Frisia.   

Later in de Middeleeuwen is het relaas uit Egmond door andere geschiedschrijvers overgenomen en  

uitgebreid. Of die uitbreidingen berusten op andere historische bronnen of op fantasie is niet met  

zekerheid vast te stellen. In de Rijmkroniek van Holland, geschreven rond 1280, wordt voor het eerst de  

deelname van de Vlaamse marine genoemd. Uit de Rijmkroniek is af te leiden dat de strijders over een  

degelijke uitrusting beschikten: “Men spreect noch an tot yselmonde, leghet noch menich halsberch  

inden gronde” (Men zegt noch steeds: bij IJsselmonde ligt menig maliënkolder op de rivierbodem).  

Johannes de Beke maakt er halverwege de 14e eeuw helemaal een smeuïg verhaal van, met legers die  

met schitterende vaandels en schallende bazuinen op elkaar af stormen en elkaar met blijden en  

katapulten bestoken. In Beke’s Kroniek is het kasteel een imposant stenen gebouw met hoge torens en  

weergangen. Vermoedelijk is Beke’s voorstelling van zaken meer gebaseerd op de wijze waarop in de 14e  

eeuw werd gebouwd en gestreden dan op de 11e-eeuwse werkelijkheid. De Bella campestria, een kroniek  

die ook rond 1350 werd opgesteld, benadrukt de belangrijke bijdrage van Robrecht de Fries en vermeldt  

voor het eerst de datum van de slag: 8 juni 1076. In Van der Aa's biografisch woordenboek, daterend uit 

de 19e eeuw, kunnen we nog lezen dat Dirk hulp kreeg van de Engelsen, dat hij eerst in de Merwede een  

Utrechtse vloot versloeg, en dat daarop een beleg van 16 dagen volgde, waarna Koenraad zich overgaf.  

Echter, er zijn geencontemporaine bronnen die dit alles bevestigen. Bovendien is deze lezing in  

tegenspraak met de oudere verhalen, waarin op één dag het kasteel werd verwoest. De Slag bij  



656 

 

IJsselmonde markeert het einde van een roerige episode in de geschiedenis van West-Frisia/Holland.  

Gedurende de 11e eeuw maakten zowel de graven van West-Frisia als de bisschoppen van Utrecht  

aanspraak op het gebied en waren er bijgevolg voortdurend oorlogen en moordaanslagen. Na zijn victorie  

bij IJsselmonde zou Dirk V tot zijn dood, in 1091, in vrede over het graafschap blijven heersen. 

De Slag bij Hoogwoud vond plaats op 28 januari 1256. Graaf Willem II van Holland en Zeeland was  

bezig met een veldtocht tegen de West-Friezen en sneuvelde tijdens de slag, nadat hij met zijn paard  

door het ijs zakte.In 838 vormde Lotharius I Frisia, een gebied dat het huidige Noord- en Zuid-Holland,  

alsmede Friesland omvatte. De Deense gebroeders Rorik en Harald kregen het gebied in leen, met de  

opdracht de invasies van de Vikingen tegen te gaan. De latere graven van dit gebied noemden zich  

graven van Friesland. Doordat de Zuiderzee meer en meer een wig dreef in het land, ontstond er een  

verwijdering tussen West-Friesland en de rest van Friesland. West-Friesland was onderverdeeld in de  

gewesten Texla, Wirion, Westflinge, Rekere en een deel van Waterland. Tussen 1049 en 1076 nam het  

grafelijke gezag in het gebied van West-Friesland af. De West-Friezen voelden zich niet langer gebonden  

aan de plichten, die inwoners van een graafschap opgelegd kregen. Zo betaalden zij geen belasting en  

leverden ook geen mannen en jongens voor het leger van de graaf. Graaf Floris noemde zich rond 1100  

ook niet langer graaf van Friesland, maar van Holland. Graaf Dirk VI viel in 1132 het gebied van  

West-Friesland binnen vanuit Alkmaar in een poging zijn gezag te doen laten gelden. De strijd eindigde  

onbeslist. De rest van de twaalfde eeuw probeerden verschillende graven van Holland de West-Friezen 

te onderwerpen. In 1195 was Dirk VII graaf van Holland (en sinds kort ook van Zeeland) en was diens  

jongere broer Willem, graaf van Friesland geworden. Als Dirk in 1203 stierf, volgde zijn dochter Ada hem 

op. Willem van Friesland, erkende zijn schoonzuster niet als gravin en viel Zeeland binnen. Hij wist het  

graafschap Holland en Zeeland te veroveren. Tijdens de regering van Willem en zijn opvolger Floris IV  

bleef het rustig en steunden de West-Friezen hun graven weer. Als in 1234 Willem II graaf van Holland  

en Zeeland werd, leek alles bij het oude te blijven. Als Willem II in 1247 in Aken tot Rooms-koning  

gekroond werd, was hij kandidaat voor de keizerskroon van het Heilige Roomse Rijk. De West-Friezen  

steunden Willem II bij het beleg van Aken in 1248. Dan sloeg de stemming om. De West-Friezen wilden 



657 

 

hun zelfstandigheid terug. Willem legde een verdedigingslinie van een aantal burchten, zoals de  

Torenburg bij Alkmaar, aan in het Kennemerland, tegen de grens van West-Friesland. In 1254 kwamen  

de West-Friezen tegen Willem in opstand als deze zich in Duitsland bevond. Na zijn huwelijk met  

Elisabeth van Brunswijk, dochter van hertog Otto I van Brunswijk, in 1252 werd Willem namelijk als een  

serieuze kandidaat voor de keizerskroon gezien. De West-Friezen leken te willen profiteren van de  

afwezigheid van de graaf. In 1255 was voor Willem de tijd gekomen om orde op zaken te stellen. Na de 

slag bij Westkapelle in 1253 stelde hij zijn belangen in Zeeland veilig en kon hij zich concentreren op  

West-Friesland. Hij versterkte eerst de verdediging van zijn graafschap en legde aanvalswegen aan. In  

1255 deed Willem zijn eerste poging. Hoewel hij aanvankelijk terrein won, - hij veroverde ongeveer negen 

parochies -, liep zijn leger vast in de drassige gebieden van West-Friesland. Het regende die zomer flink  

en de West-Friezen hadden overal versterkingen aangelegd. De graaf trok zich terug en wachtte de winter  

af, als het terrein bevroren zou zijn. Het gebied dat Willem definitief op de knieën wilde dwingen, was  

eigenlijk relatief klein. Het bestond uit 52 dorpen. In totaal waren er ongeveer 3539 weerbare mannen  

en jongens beschikbaar. Het graafschap Holland (met Zeeland) telde in die tijd een bevolking van rond  

de 200.000 mensen en was in staat om een leger van 500 ruiters en 10.000 voetsoldaten op de been te  

brengen. Sommige bronnen spreken over een leger van 30.000 man, maar daar is geen bevestiging van.  

De strijdmacht van de West-Friezen bestond uit boeren en vissers die goed bekend waren met het terrein  

en de strijd in het open veld vermeden. Men gebruikte een gevechtstactiek die tegenwoordig wordt  

omschreven als guerrilla. Men maakte optimaal gebruik van het terrein. West-Friesland bestond in die  

tijd uit grote meren, moerassen en drassig terrein, ideaal voor het leggen van hinderlagen. Rond kersttijd  

1255 voegde Willem II zich bij zijn leger in Alkmaar en trok later naar Vronen. Willem wist dat hij eerst  

de grote meren bij Schermer en Heerhugowaard moest oversteken. In feite was dit een binnenzee die  

geheel overdekt was met ijs. In januari 1256 trok Willem II dan op tegen de West-Friezen. Willem splitste  

het leger in twee slagordes. De ene helft rukte onder leiding van Willem van Brederode op in de richting  

van Medemblik. Het waren vooral de ruiters die met Brederode oprukten. De ridders zagen het niet  

zitten om over de bevroren meren te trekken. Willem plaatste zichzelf aan het hoofd van de andere  
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afdeling, die voornamelijk bestond uit voetsoldaten en rukte op in de richting van Hoogwoud, waar de  

hoofdmacht van de West-Friezen lag. Zijn bedoeling was dat de slagorde van Brederode oprukte naar  

Drechterland om zo de West-Friezen naar zich toe te lokken. De slagorde van de graaf moest dan  

heimelijk oprukken door de Heerhugowaard en de landengte tussen het Wogmeer en de  

Baarsdorpermeer overtrekken. Op die manier kon het Hollandse leger de West-Friezen in de tang nemen.  

Brederode's ruitermacht maakte echter weinig haast en ging zich te buiten aan plunderingen en het  

stelen van koeien en schapen. De West-Friezen, die wisten dat zij in een directe confrontatie in het  

nadeel waren, verspreidden zich tussen de moerassen en vermeden een veldslag in het open veld.  

De slagorde van Willem II passeerde het Waardermeer en kwam bij het Berkmeer bij Hoogwoud. De  

West-Friezen gingen in een hinderlaag liggen achter een aantal rietbossen bij het Berkmeer. Het ijs was  

slechter dan gedacht en regelmatig moesten de voetsoldaten omwegen maken. Ook gleden de mannen  

regelmatig uit op het ijs en de bevroren grond. Willem II reed met een kleine verkenningseenheid vooruit.  

Hij was ongeduldig omdat hij nog geen vijand zag en er op gebrand was de hoofdmacht van de  

West-Friezen te breken. Langzaam dwaalde hij van zijn leger af. Vermoedelijk wilde hij het ijs van het  

Berkmeer oversteken, maar het ijs was te dun voor en ruiter met een volledige wapenuitrusting. Man en  

paard zakten door het ijs. De verraste West-Friezen kwamen achter de rietbossen vandaan en sloegen  

Willem II dood. Dit was opmerkelijk. In de middeleeuwen was het de gewoonte een ridder of ander  

adellijk persoon tijdens een veldslag gevangen te nemen en daarna voor losgeld vrij te laten.  

Aangenomen kan worden dat de West-Friezen eerst niet wisten dat zij de zo'n vooraanstaand persoon  

hadden gedood. Dit verklaart ook waarom zijn lijk niet werd achtergelaten, maar begraven werd onder 

een woning in Hoogwoud. De geschrokken West-Friezen moeten pas later ontdekt hebben dat zij de  

Duitse koning hadden gedood. Beducht voor wraak werd het lijk snel begraven. De slagorde van Willem  

raakte na het verlies van hun aanvoerder in paniek en werd door de West-Friezen in de pan gehakt.  

Slechts enkele soldaten konden ontkomen. De ruiters van Brederode keerden op 30 januari terug in  

Alkmaar. De dood van Willem II had een grote impact in het toenmalige Europa. Men was geschokt door 

wat men noemde 'de laffe moord op de Roomse koning'. De zoon van Willem II, Floris V, nam in 1282  
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wraak. Hij viel West-Friesland binnen en veroverde Hoogwoud. Het lijk van Willem werd gevonden en het 

grootste deel van het dorp werd uitgemoord door de Hollandse troepen. Willems lichaam werd  

herbegraven in Middelburg. 

De Slag bij Schellinkhout vond plaats in 1282 bij het dorp Schellinkhout in (West-Friesland), tussen  

het leger van de Hollandse graaf Floris V en een legermacht van de West-Friezen. De West-Friezen  

werden door Floris verslagen en moesten hem als Heer erkennen. In 1256 hadden de West-Friezen de  

Hollandse graaf Willem II vermoord toen hij een strooptocht hield in Westflinge, de Westfriese Gouw. 

Zijn zoon en opvolger Floris toog zo gauw hij de jaren had op tegen de Westfriezen. Met een groot leger  

viel Floris bij Wijdenes wraakzuchtig het gebied van de Westfriezen in, vlakbij Schellinkhout botste hij  

op de legermacht van de Friezen. In de slag die daarop plaats vond werden de Friezen verpletterend 

verslagen. Volgens de geschreven bronnen vielen er tussen de 600 en 1200 Westfriezen in de strijd. 

Door de nederlaag kwam er een eind aan de vrijheid van de West-Friezen en raakten zij hun  

onafhankelijkheid voorgoed kwijt aan het Graafschap Holland. In West-Friesland verrezen aan alle  

kanten stinsen. De Westfriezen poogden daarna nog een aantal keren in verzet te komen, maar zijn 

sinds die tijd bedwongen. Floris V nam de titel aan van Heer van Friesland, de bewoners werden horigen,  

moesten belasting betalen en kwamen onder het grafelijk recht (1289). 
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Armoedebestrijding 
 
 
 
 
Of er al armoede was tijdens de Steentijd (van 2,5 miljoen jaren tot 2000 jaar v.C.) is niet geweten. De  
mensen leefden toen in families samen als nomaden, als voedseljagers. Zij waren aangewezen op elkaar.  
Alles gebeurde in het belang van de groep. Pas als ze honger hadden, gingen ze op zoek naar voedsel.  
Zij leefden van de jacht en de visvangst. In de winter volgden ze een kudde van wilde dieren naar het  
zuiden en in de zomer keerden ze met de kudde terug naar het noorden. Dat was hun garantie op eten.  
Ze bouwden hun tijdelijke kampen op langs de rivieren, boven op het droge stuk van de oever. Als er  
schaarste was, dan werd heel de groep getroffen. Misschien was er af en toe wel armoede, maar het  
woord ‘bedelen’ bestond nog niet. 
 

 
 
Tijdens de Brons- en IJzertijd (vanaf 2000 v.C. tot het jaar 400 n.C.) werd de mens sedentair. Hij volgde  
niet langer een kudde dieren, maar hij vestigde zich op een bepaalde plaats, in een nederzetting. Vanaf  
dan slaagde hij erin om in leven te blijven door het kweken van gewassen, en het bewaren van granen.  
Dat werd aangevuld met de jacht en de visvangst. De mensen waren jagende landbouwers, herders,  
pottenbakkers, enz. Als de gronden uitgeput waren, werd er een beetje verder weer een stukje bos  
gerooid. Om de ca. 5 jaar verhuisde men naar een nieuwe locatie. Ook tijdens de Metaaltijden was er  
nog een groot groepsgevoel. 
 
Vanaf de vroege middeleeuwen (4de eeuw tot de 10de eeuw n.C.) bleven de families op eenzelfde plaats  
wonen, want dank zij het zogenaamde drieslagstelsel kon met de uitputting van de akkers tegengaan.  
Vanaf dan behoren ook het huis, de akkers en weiden tot de ‘eigendom’ van een boer. Deze eigendom  
moest worden verdedigd tegen indringers (zowel mensen als dieren). Hiervoor maakt men afspraken  
binnen de eigen groep, maar ook met de nabijwonende families. De persoon die de leiding nam, was  
vaak de sterkste, de slimste, degene die het best kon uitleggen,... Deze personen werden ‘de Heren  
van ...’, de aanspreekfiguren van de groep. De nieuwe adel werd geboren. Deze personen kregen macht  
en werden rijk. Alle andere mensen moesten zich schikken naar de wensen van ‘de heer’, in de hoop dat  
hij hen ook zou verdedigen als het nodig was. Personen die zich niet konden of wilden schikken,  
vielen buiten de boot. Hun middelen van bestaan waren (te) min. Zij waren arm. Zij moesten gaan  
bedelen om in leven te blijven. Met andere woorden: de armoede is ontstaan vanaf het moment dat  
iemand vier palen in de grond klopte om zijn eigendom te markeren. 
 
In die periode was er toch nog een groot groepsgevoel. Het strekte zich uit over meerdere families, over  
een verzameling van hoeves die bij mekaar in de buurt lagen, over een ‘gehooft’ of een ‘gehucht’. En een  
aantal gehuchten verenigen zich in een ‘gemeente’ en meerdere gemeenten in een graafschap en een  
land. In die periode aanvaardde de maatschappij dat er een standenverschil was, dat er tegelijkertijd  
arme en rijke mensen waren. De rijken gaven immers aalmoezen aan de armen. Dank zij die goede  
werken verdienden ze een plaatsje in de hemel. En de arme mensen waren ook tevreden, want zij kregen  
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eten en bleven alzo in leven. Het was immers de goddelijke wil die bepaalde dat de ene rijk en machtig  
werd, en de andere ellende en ongeluk ten deel viel. En de arme, die moest deemoedig zijn plaats 
aanvaarden. 
 

 
In november 1534 maakte Auck Peters, een welgestelde vrouw uit Leeuwarden, haar testament op. Zij  
regelde daarin dat van haar vermogen een pand moest worden gekocht om weeskinderen te huisvesten. 
Ook legde ze bepalingen vast over de samenstelling van het bestuur van dit weeshuis, en op welke 
manier kinderen opgenomen mochten worden. De voogden kwamen voort uit de elite van Leeuwarden, 
en vooral uit de familie Auckema, waartoe ook Auck Peters behoorde. Wezen uit de eigen familie kregen 
voorrang bij opname in het huis. Het testament van Auck Peters is ook interessant om wat er niet in 
staat. Zo spelen de kerk en kerkelijke functionarissen geen rol bij de stichting en de instandhouding 
van het weeshuis. Daarmee neemt zij afstand van een middeleeuwse traditie. Tegelijk blijft ook het 
stadsbestuur ongenoemd, terwijl het nieuwe landsbestuur aan die instantie juist een centrale plaats 
in de armenzorg toewees. Op deze manier breekt het testament met de traditie en past het tegelijkertijd  
nog niet helemaal in deneiuwe gedachten over de zorg voor de medemensen van die tijd. 
 
Het leven van de mensen in de middeleeuwen speelde zich voor een belangrijk deel af binnen de familie  
en de gemeenschap van het dorp of stad. Dorp en kerkelijke parochie vielen, zeker op het platteland, 
vaak samen. Zij vormden de primaire leefgemeenschap voor individu en familie. Binnen die  
gemeenschap werd ook zorg geboden als mensen zichzelf niet konden redden. De pastoor was de spil  
van de zorg. Hij regelde onderdak voor kinderen als hun ouders stierven, hij zorgde voor hulp voor  
bejaarden en zieken en gaf ondersteuning in natura, of in geld als mensen langdurig zonder werk zaten. 
De pastoor financierde deze zorg uit giften van aanzienlijken en uit de opbrengsten van het kerkelijk 
grondbezit. Op deze wijze droeg het dorp zorg voor de eigen armen. Er bestond ook zorgaanbod boven 
het niveau van het dorp. Sommige kloosters traden op als aanbieders van zorg. Mensen konden 
huisvestingen verzorging binnen een klooster kopen. Tegelijk gavenkloosters tijdelijk onderdak aan  
zwervers en deelden geld of voedsel uit aan bedelaars. Ook was het mogelijk dat een arme zich onder  
bescherming stelde van een rijke heer. Die vroeg in ruil voor onderdak en voedsel dan bepaalde diensten 
in het huis, op het land, of soms ook in het privelegertje dat een adelijke heernodig had in het vetenrijke 
Fryslân. 
 

 
 
De verschillende vormen van middeleeuwse charitatieve devotie bleken echter niet slijtvast te zijn. 
Het ostentatieve ging er een beetje van af. Een ingetogener vorm van geloofsbeleving en een bescheiden  
liefdadigheid kwamen daar voor in de plaats. Het ging, in ronde woorden, met de devotionele  
offervaardigheid in de zestiende eeuw behoorlijk bergafwaarts. Vooral de opvatting dat niet vrome  
betalingen heilzaam waren voor het voortbestaan na de dood maar vroom gedrag en een dito levensstijl  
op aarde, won veld. Memorievroomheid maakte plaats voor een praktischer beleggingsinstrument,  
namelijk de charitatief geïnspireerde lijf- en losrente. Het antwoord van de middeleeuwse mens op het  
woord Gods verzakelijkte tot een eenvoudig financieel gebaar, waarna de gelovige verder niet werd 
ontriefd en zijns weegs kon gaan. Bovendien begon in de laatmiddeleeuwse maatschappij het beeld van 
de arme als profiterende luiwammes wortel te schieten. Zijn recht om te bedelen kwam op de helling te  
staan. Mensen trokken zich terug uit de financiering van de publieke zorg en lieten dat terrein 
gaarne aan de stedelijke overheid over. Die mentaliteitsverschuivingen hadden consequenties voor de  
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zorginstellingen. Was het overgrote deel van hun patrimonium gevormd in de veertiende en vijftiende  
eeuw, nog geen tien procent dateerde uit de zestiende eeuw. Voor veel instellingen betekende dat  
Leiden in last was en dat zij geen adequaat antwoord meer hadden op de vanaf het eind van de vijftiende  
eeuw sterk toenemende steunvraag. 
 
Rond 1500 raakte Europa op drift vanwege de stijgende bevolkingsgroei en oorlogen. Een nieuwe groep  
armen bereikte de stad: rondtrekkende armen, bedelaars en landlopers, op zoek naar werk en 
aalmoezen. Omdat de armenzorg niet georganiseerd was en deze groep overal aanklopte, raakte de kas  
voor de armenzorg snel leeg. Deze rondtrekkende groep werd, in vergelijking met de ‘eigen’ armen, gezien  
als oneerlijke armen. Ze waren gezond van lijf en leden en konden dus op zich wel werken, mits er werk  
te vinden was. Inwoners van de stad vonden deze bedelaars erg vervelend omdat ze niet te  
onderscheiden waren van de eerlijke armen. Een hoogtepunt van de angst voor bedelfraude was het 
Liber Vagatorum  (het boek van de zwervers) uit 1510. Hier werden allerlei soorten van afzetterij door  
bedelaars uitvoerig beschreven. Van de stomme spelen tot aan het verstoppen van ledematen. Het 
resultaat was een verbod op bedelarij. Wie honger heeft moet eten en zonder werk was de stap naar de 
misdaad klein. Onder de groep van oneerlijke armen vielen dan ook misdadigers en landlopers: iedere  
stad zag ze liever gaan dan komen. De nieuwe protestantse kerk pakte het een stuk professioneler aan: 
elke arme moest zich bij de diakenen, speciaal voor de armenzorg aangestelde bestuursleden, laten 
inschrijven. Daar kreeg hij of zij wekelijks een bijdrage. De diakenen letten wel op de levenswandel:  
oneerlijke armen kwamen er niet in en als de bedeelde vaak in de kroeg te vinden was, werd hij gekort in 
zijn bijdrage. Maar ondanks dat de rondtrekkende armen buiten de boot vielen bij de instanties, werden 
ze niet geheel aan hun lot overgelaten. Wanneer iemand lag te creperen in de goot, werd hij naar het  
gasthuis gebracht. De kans dat je daar weer levend uit kwam was alleen niet zo groot.  
 

 

 
Arm en rijk, het zijn relatieve begrippen. In de vroegmoderne tijd waren mensen arm als ze te weinig  
verdienden om in leven te blijven. Nu is de Nederlander arm als hij vanwege geldtekort sociaal  
geïsoleerd raakt. De kijk op armoede is in het verleden al meerdere malen veranderd. . Niet alleen de 
definities van armoede en rijkdom veranderen met de tijd, ook de manier van denken over arme mensen  
wisselt. Dit heeft zowel te maken met religieuze veranderingen als met schaalvergroting In de 
middeleeuwen waren de steden klein en van de inwoners was dan ook precies bekend wie het af en toe  
of permanent moeilijk hadden. Deze armen, vaak weduwen, wezen, ouden van dagen of gehandicapten,  
verdienden te weinig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zij kregen hulp van familie en  
buren, geld en brood van de kerk en aalmoezen van voorbijgangers. 
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In de periode waar in het vagevuur werd geloofd was armoede absoluut geen schande. Een arme was het 
evenbeeld van Jezus en door hem of haar te helpen kwam dat je eigen zielenheil ten goede. Het  
Rooms-Katholieke geloof schreef voor dat God aan het eind van ieders leven, tijdens het Laatste Oordeel,  
besloot hoe lang de zondaar in het vagevuur moest branden, voordat hij naar de hemel mocht. En dat je  
eerst naar het vagevuur moest was zeker. Niemand, behalve heiligen, had zonder zonde geleefd. Je kon  
de onvermijdelijke tijd in de vlammen verkorten door goede werken te doen. De zeven daden van 
barmhartigheid, zoals ze beschreven stonden in de Bijbel, waren dan ook heel belangrijk voor de  
mensen: eten geven aan de hongerigen, drinken geven aan de dorstigen, het kleden van de naakten, 
onderdak bieden aan de reizigers, het bezoeken van de gevangenen, het verzorgen van de zieken en het  
begraven van de doden. 
 

 

Personificatie van armoede (Pauperitas) uit 1549. Rijksmuseum Amsterdam 

Als tegenprestatie bad de ontvanger voor de gever, wat de zielenheil van de laatste dichterbij bracht. Hoe 
heiliger (denk aan nonnen en priesters) of hoe armer diegene was die voor je bad, hoe meer effect het  
gebed had. Dit principe van de memori- of herdenkingscultuur gold ook voor het privaat stichten van of 
geld nalaten aan instellingen, zoals hofjes voor de ouden van dagen. In de reglementen van deze  
instellingen stond precies hoe vaak de bewoners voor de overleden stichter moesten bidden. Dit kon  
variëren van eenmaal per jaar tot dagelijks. De memori-cultuur bleef ook nog bestaan na de komst van 
het protestantisme in de 16e eeuw. De Amsterdamse koopman Octavio Francisco Tensini bijvoorbeeld,  
liet 60.000 gulden na aan de katholieke armenparochie in 1675. Tegenwoordig zou dat een bedrag van 
ruim een halve ton  zijn. De voorwaarde voor deze gulle gift was dan ook dat dagelijks en tot in de  
eeuwigheid een zielemis  voor hem zou worden gelezen, wat ook tot ver in de 20ste eeuw gebeurde. Een  
van de redenen dat de protestanten zich in de 16e eeuw afscheidden van het katholieke geloof was deze  
‘sjacherrelatie’ tot God. In protestantse ogen was het ieders Christenplicht om voor de armen te zorgen. 
Met goede daden of erger nog, met aflaten je zonden afkopen was volgens hen niet mogelijk. De  
Calvinistische predestinatieleer] gaat er namelijk van uit dat God voor de geboorte al bepaald heeft  
of iemand een ware Christen, een uitverkorene is. Het doen van goede werken heeft geen invloed op  
je zielenheil maar is eerder een resultaat van deze uitverkoren positie. Wanneer na de Alteratie  in 
1578 de gereformeerde kerk de officiële kerk wordt in de noordelijke Nederlanden en daarmee de  
meeste voorrechten verkrijgt, zal dat de kijk op de armen drastisch veranderen. Rond 1500 raakte 
Europa op drift vanwege de stijgende bevolkingsgroei en oorlogen. Een nieuwe groep armen bereikte de 
stad: rondtrekkende armen, bedelaars en landlopers, op zoek naar werk en aalmoezen. Omdat de  
armenzorg niet georganiseerd was en deze groep overal aanklopte, raakte de kas voor de armenzorg snel 
leeg. Deze rondtrekkende groep werd, in vergelijking met de ‘eigen’ armen, gezien als oneerlijke armen. 
Ze waren gezond van lijf en leden en konden dus op zich wel werken, mits er werk te vinden was.  
Inwoners van de stad vonden deze bedelaars erg vervelend omdat ze niet te onderscheiden waren van de  
eerlijke armen. Een hoogtepunt van de angst voor bedelfraude was het Liber Vagatorum  (het boek van 
de zwervers) uit 1510. Hier werden allerlei soorten van afzetterij door bedelaars uitvoerig beschreven.  
Van de stomme spelen tot aan het verstoppen van ledematen. Het resultaat was een verbod op bedelarij. 
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Wie honger heeft moet eten en zonder werk was de stap naar de misdaad klein. Onder de groep van  
oneerlijke armen vielen dan ook misdadigers en landlopers: iedere stad zag ze liever gaan dan komen.  
De nieuwe protestantse kerk pakte het een stuk professioneler aan: elke arme moest zich bij de  
diakenen  speciaal voor de armenzorg aangestelde bestuursleden, laten inschrijven. Daar kreeg hij of zij 
wekelijks een bijdrage. De diakenen letten wel op de levenswandel: oneerlijke armen kwamen er niet in  
en als de bedeelde vaak in de kroeg te vinden was, werd hij gekort in zijn bijdrage. Maar ondanks dat de 
rondtrekkende armen buiten de boot vielen bij de instanties, werden ze niet geheel aan hun lot  
overgelaten. Wanneer iemand lag te creperen in de goot, werd hij naar het gasthuis gebracht. De kans 
dat je daar weer levend uit kwam was alleen niet zo groot. Eind 16e eeuw openden de tuchthuizen  hun  
deuren, met Amsterdam als koploper. Hier konden landlopers leren wat werken en discipline was, wat  
hen weer terug moest brengen op het rechte pad. De straffen waren in die tijd hard en een dief die voor  
de tweede keer werd opgepakt, eindigde aan de galg. Dit wilden de stadsbesturen niet langer toepassen 
op jongeren. De opvoedende gedachte achter het Tuchthuis ging dan ook vooral op voor jonge mensen, 
waarvan men bang was dat ze letterlijk voor galg en rad zouden opgroeien. Ouderen die in het  
Tuchthuis terecht kwamen, werden gezien als goedkope arbeidskrachten. Te oud om nog te leren maar 
nu in ieder geval niet meer zwervend over de straten. Teveel bedelaars was namelijk niet goed voor de  
reputatie van de stad. Reputatie en eer was niet alleen heel belangrijk voor de stad maar ook voor haar  
inwoners. Wanneer iemands reputatie geschonden was, bracht dat moeilijkheden met zich mee in het 
dagelijks leven: zo kon je bijvoorbeeld niet meer op de pof kopen en niemand wilde geld aan je lenen.  
Was een arme in de middeleeuwen nog het evenbeeld van Jezus, in de 17e eeuw was het beeld een stuk 
minder positief. De armen werden door een andere bril bekeken en gecontroleerd of ze echt wel zo arm  
waren als ze zeiden. Hierdoor kwam het schaamtegevoel om de hoek kijken. Zeker voor gerespecteerde  
burgers, die lid waren van een gilde  en deelnamen aan de schutterij. Wanneer burgers tot armoede 
vervielen vanwege tegenvallende inkomsten was dat meestal tijdelijk. Deze burgers stelden zo lang  
mogelijk de gang naar de armenzorg uit. Om hen tegemoet te komen, kregen deze ‘schaamtearmen’ ook  
wel hulp in het geheim. Ze hoefden dan niet met de rest van de armen in de rij te gaan staan voor een  
paar stuivers. Dit ging echter niet op voor het gros van de armen: het schaamtegevoel werd door de 
dominerende protestantse kerk juist gebruikt om ervoor te zorgen dat armen alleen hulp vroegen als het  
echt noodzakelijk was. De schatting is dat in de 17e eeuw zo’n 25 procent van de lagere burgerij van 
kleine ambachtslieden minimaal eenmaal in zijn of haar leven met de armenzorg in aanraking kwam.  
Het scheelde alleen erg per stad hoeveel armen er onder de bevolking waren en ook hoe de bedeling was  
georganiseerd. 
 
In steden en grotere dorpen bestond vaak de mogelijkheid om zorg te krijgen in een gasthuis. Ook dat 
was een voorziening, in het leven geroepen met giften van particulieren waar mensen zich konden  
inkopen en die hulp bood aan daklozen, zieken en armen. Aanzienlijken gaven vaak royaal aan de kerk, 
kloosters en burgerlijke instellingen. Het leverde hen aanzien op en ze dachten een plek in de hemel  
te kunnen verdienen met hun goede daden. Daarom droeg in de kerk de pastoor missen op voor het 
zielenheil van de gevers en moesten de begunstigde bedeelden voor hen bidden. De maatschappelijke  
elite die zich privelegertjes kon permitteren van armen – in Fryslân wel ‘scamele ruters’ genoemd -  
ontleende macht aan deze bendes en kon soms een stad of streek haar wil opleggen. Rond 1500 kwam 
het traditionele zekerheidsstelsel onder druk te staan door de economische malaise. Dorpen hadden 
moeite hun armen te onderhouden en kloosters of gasthuizen beperkten zich steeds meer tot hulp 
aan hen die ervoor konden betalen. Voedseluitdelingen – armentafels – bij kerken konden de problemen 
niet oplossen. Bedelaars trokken er zwervend op uit om in hun onderhoud te voorzien. Soms verenigden 
ze zich in groepen die stad en land onveilig maakten. Het probleem van de zorg leek steeds meer een 
probleem van de openbare orde te worden. Dat was niet alleen in Fryslân het geval. In grote delen van  
West-Europa hadden vooral de steden te kampen met de gevolgen van de toenemende armoede en en 
dacht men manieren om de zorg voor de medemensen op een andere manier te organiseren. Een  
belangrijke schrijver over de armoedeproblematiek was de Nederlands-Spaanse humanist Juan Luis 
Vives, die aan steden in de Zuidelijke Nederlanden adviezen gaf over het omgaan met de armen en ook 
een invloedrijk boek schreef over de problematiek van de bedeling. Vives erkende dat armoede een deel 
was van de door god gegeven maatschappelijke orde, maar vroeg toch meer aandacht voor een analyse 
van de bestaande armoede en het leven dat armen leidden. Hij wilde bijvoorbeeld dat de zorg zich 
minder zou richten op de belangen en behoeften van de welgestelden. Onder dearmen bevond zich een 
behoorlijk aantal mensen dat eigenlijk best voor zich zelf kon zorgen door te werken. Deze mensen  
moesten op de een of andere manier aan het werk gezet worden. Het bedelen zou daarom als alternatief  
erg onaantrekkelijk gemaakt moeten worden door strenge straffen van de overheid. De overheid moest 
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volgens Vives zorgen voor de resterende armen die echt afhankelijk waren van hulp van anderen. 
Dit kon gebeuren als deoverheid voorzieningen van particulieren en kerken over zou nemen, samen 
zou voegen en streng zou reglementeren. Vives  schreef niet als enige over de armoedeproblematiek. 
De kerkhervormer Maarten Luther formuleerde in dezelfde tijd ook duidelijke gedachten over de zorg 
voor minderbedeelden. Ook  hij legde de nadruk op werk voor de armen, een bedelverbod en een  
nadrukkelijke rol voor de overheid. 
 

 
 
De nieuwe opvattingen werden het eerst in de praktijk gebracht in een aantal steden in Duitsland 
en de Zuidelijke nederlanden. De nieuwe ideeen kregen in 1531 een veel groter gewicht toen Karel V 
de voor alle Nederlandse gewesten een uniforme regeling afkondigde die duidelijk geënt bleek op de 
inzichten van mensen als Vives. Er moest een einde komen aan de misstand van het bedelen, stelde 
de ‘Ordonnantie omtrent de Armen, en derzelver onderhoud’ en daarom moesten de steden hun zorg  
goed organiseren. Het bestuur moest een stad in wijken verdelen en daar functionarissen aanstellen 
die onderzochten of iemand werkelijk recht had op ondersteuning. Alle fondsen van kerken en  
particulieren moesten worden samengevoegd tot algemeen fonds – de ghemeene borsse – om daar uit 
de armenzorg te betalen. Aldus deze eerste sociale wet in Nederland, opgesteld in Brussel en gemaakt, 
naar de meest recente opvattingen in West-Europa. Regelingen vanuit Brussel hadden de eigenschap 
dat de centrale overheid moeite had om ze te laten uitvoeren. Voor zover bekend maakte in de  
noordelijke Nederlanden alleen de stad Leeuwarden ernst met de nieuwe verordening. Het stadsbestuur 
voegde een deel van de bestaande fondsen samen en stelde wijkarmvoogden aan. Het is niet helemaal 
duidelijk hoe dit experiment met de armenzorg verder verliep.  
 
Anders dan de algemene armvoogdijen beschikten de gereformeerde diaconieen doorgaans over één en  
soms over meerdere eigen gasthuizen. De Leeuwarder diaconie kreeg in 1601 enkele gebouwen van het 
ontmantelde stadskasteel toegewezen om tot diaconiewoningen te verbouwen. Zij kreeg in 1607 nog 
tien kamertjes in de Bollemanssteeg, geschonken door een aantal lidmaten en in 1609 de  
stadspestkamertjes, die door de bouw van het pesthuis overtollig waren geworden. Op een onbekend  
moment omstreeks 1700 heeft de diaconie veertien kamertjes gebouwd achter de grote kerk, die later 
de bijnaam ‘het Luilekkerland’ kregen. Bolsward had één diaconiehuis, gesticht in 1618. Het gebouw  
stond op de Grote Kampen en was geschonken door twee weduwen. Al na korte tijd was het met de  
aangrenzende huizen uitgebreid. Evenals andere proveniershuizen werd het wel aangeduid met de  
naam ‘het Convent’.  Het is niet bekend aan hoeveel proveniers het onderdak bood. Ook het onderhoud 
van deze proveniers wasruimer dan dat van de gewone diaconiebedeelden. Zij kregen, zoals de  
proveniers in het Bolswarder armhuis, extraatjes. Op kerstmis en pasen was er krentenbrood en op 
pasen ook eieren en op Sint Nicolaas een warme maaltijd. De gereformeerde diaconie van Franeker bezat 
aan het Hocquart en aan de Herengracht huisjes die aangedduid werden als ‘kloosterwoningen’, waar 
mee op een besloten, hofjesachtige bouwtrant gedoeld zal zijn. In de gevelsteen van het hof aan de  
Herengracht staat in een  gevelsteen het jaartal 1647, van de woningen aan het Hocquart is geen 
stichtingsdatum bekend. In 1737 legateerde een vermogend lidmate de diaconie bovendien het  
zogeheten Westergasthuis, dat bestond uit achttien kamers bestemd voor oude vrouwen die nog niet 
bedeeld werden. Het stond achter in de tuin van het Martenahuis, het woonhuis van de stichtster. 
Het was gebouwd rond een bleekveld en was toegankelijk via een poort. De inkomsten van vier  
boerderijen en een aantal obligaties waren bestemd voor het onderhoud en voor periodieke uitdelingen 
aan de bewoonsters. 
 
Ook kleinere plaatsen hadden diaconiegasthuizen. De gereformeerde diaconie van Hollum erfde in 1617 
een huis waarin arme lidmaten gratis konden wonen. Workum kreeg in 1714 een oude mannen – en 
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vrouwenhuis. Dediaconie van Holwerd had in de 18e eeuw een gasthuis met veertien huisjes. Het feit 
dat diaconiegasthuizen aanmerkelijk dikker gezaaid waren dan armengasthuizen suggereert dat de  
diakenen over het algemeen meer konden doen voor mensen die dreigden te verarmen dan algemene 
armvoogdijen. Als  proveniers waren zij verzekerd tegen echte  behoeftigheid en afhankelijkheid van de 
gewone diaconiebedeling. Dit leverde in de 17e eeuw in Fryslân problemen op. Diaconieën van  
getolereerde gezindten mochten geen onroerend goed bezitten. Particulieren gasthuizen konden wel 
proveniers uit deze gezindten aannemen, maar alleen wanneer er ook gereformeerden werden 
toegelaten. Ook devoogdijcolleges van particuliere gatshuizen konden confessioneel gemengd zijn. Het  
Ritske Boelemagasthuis in Leeuwarden en het Poptagasthuis zijn daar voorbeelden van. Voor het 
Leeuwarder Marcelis Govertsgasthuis werd een constructie bedacht. Het gasthuis werd weliswaar 
door de diakenen van de Waterlandse doopsgezinde gemeente beheerd, maar was geen eigendom van 
de gemeente. De diakenen beheerden het huis op persoonlijke titel, volgens uitdrukkelijk voorschrift 
van de stichter. Rond 1700 werd getolereerde gezindten stilzwijgens fondsvorming toegestaan. Uit die 
tijd stamt waarschijnlijk het ‘mennistenklooster’ van Sneek, voor het eerst genoemd in 1705. Toch 
bestond er al aan het begin van de 17e eeuw minstens één katholiek gasthuisje. Het stond in Dronrijp 
en bestond uit zes kamers. Het werd aanvankelijk beheerd door de kartholieke familie Liauckama, 
maar toen in Dronrijp een katholieke armvoogdij ontstond nam deze het gasthuis over. De kamertjes 
werden voor dehelft aan katholieken, voor deandere helft aan gereformeerden ter bewoning gegeven.  
Hiermee werd het verbod op katholieke installingen omzeild. Toen aan het eind van de 18e eeuw ookk 
katholieken eigen liefdadige instellingen konden oprichten, achtte de katholieke armvoogdij van Dronrijp 
zich niet langer gebonden aan de beperkende regels en conventies ten aanzien van getolereerde  
gezindten. Het gasthuis werd als wettig eigendom beschouwd en de huisjes werden alleen aan  
katholieken vergeven. Van gereformeerde zijde werdhiertegen jarenlang vergeefs bezwaar gemaakt.  
De  diaconie, ook wel gespeld als diakonie, is in protestantse kerken het college van diakenen in een 
plaatselijke kerk. Bij de protestanten is een diaken gekozen lid van de kerkenraad met als taak het  
verzorgen van hulp aan behoeftigen. In de rooms-katholieke Kerk is een diaken echter een gewijd man  
met enige bevoegdheden van een priester, hij is werkzaam in een parochie. De letterlijke betekenis van 
diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang  
werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid. Deze diaconie  
helpt kerkleden en anderen die hulpbehoevend zijn. De kas van de diaconie is strikt gescheiden van de 
kas van de kerk. Daarnaast is doorgaans regelmatig een collecte tijdens de kerkdienst bestemd voor de 
diaconie. De diaconie zorgt waar nodig voor financiële ondersteuning. In het verleden richtte ze  
armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het  
oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig doen de meeste diaconieën regelmatig giften  
aan hulpverleningsorganisaties. De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. In de  
Katholieke Kerk wordt de zorg aan hulpbehoevenden meestal niet langer waargenomen door de gewijde  
diakens. Het liefdadigheidswerk in de plaatselijke parochies, dat lang vooral in handen was van 
vrouwelijke en mannelijke kloosterorden, is aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel 
overgenomen door leken. De gewijde diakens zijn in opdracht van de bisschoppen steeds vaker  
verantwoordelijk voor de viering van de eucharistie, de overige sacramenten en de prediking. Iedere  
gedoopte wordt geacht dienstbaar te worden aan anderen, binnen de kerk wordt dit diaconie genoemd. 
In de normale wereld komen termen voor als solidariteit en dienstverlening. Diaconie is zowel katholiek 
als protestants. Vroeger richtte de hulp zich op zieken, armen, wezen en weduwen binnen Nederland,  
ook in de Armenwet van 1854 staat hulp door kerken en particulieren centraal. De Algemene    
bijstandswet van 1965 maakt hier een einde aan. In plaats van afhankelijk te zijn van liefdadigheid had  
iedereen vanaf die tijd het recht op bijstand. Door de verzuiling van de Nederlandse maatschappij 
richten de meeste organisaties zich op hun eigen doelgroepen. Na de ontzuiling zijn de meeste  
organisaties of gefuseerd of zich gaan openstellen voor iedereen. Tegenwoordig richt de diaconie zich 
vooral op ontwikkelingssamenwerking, het milieu, vluchtelingenhulp en hulp aan ex-gedetineerden.  
Doordat de overheid steeds meer zich terugtrekt uit de verzorgingstaat komen er steeds meer  
doelgroepen voor de diaconie: psychiatrisch patiënten, verslaafden, prostituees en dak- en thuislozen. 
De inkomsten voor diaconie komen veelal voort uit de giften van de parochianen en gemeenteleden  
welke worden geschonken tijdens de kerkdiensten, de collecte. 
 
Het testament van Auck Peters van slechts enkele jaren na de Ordonnantie, wijst erop dat er ook ruimte 
Bleef voor particuliere zorginstellingen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de stichting van het weeshuis 
Van Auck Peters een stap terug was richting de middeleeuwen. Het op afstand houden van het  
Stadsbestuur en de wens om door het weeshuis de naam van de familie te laten voortleven, horen wel 
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duidelijk bij de middeleeuwse traditie, maar daar staan moderne gedachten over de zorg tegenover. In 
de middeleeuwen bood een weeshuis niet meer dan een dak boven het hoofd aan kinderen die bedelend  
aan voedsel kwamen. Dat is bij Auck Peters volstrekt anders. Het testament bepaalde nadrukkelijk 
dat de kinderen sober gekleed moesten worden, eenvoudige stevige kost te eten kregen en discipline 
moesten leren. Ze moesten goed onderwijs krijgen en een vak leren zodat ze in staat zouden zijn om in 
hun eigen onderhoud te voorzien. Kortom, het programma van de eigentijdse zorg. Het naast elkaar  
bestaan van particuliere en overheidszorg typeerde de zorg nog eeuwen lang. Uitgangspunt bleef dat 
dorp of stad de eigen armen onderhield. De dorpen hadden hun eigen ‘dorpsadministratie’, de  
grondbezitters van het dorp betaalden een heffing waaruit de zorg kon worden betaald door de  
dorpsarmvoogden. Een eigen positie was er voor de kerk. Veel kerken konden beschikken over de 
inkomsten uit bezit. Een deel van dat geld konden zij schenken voor het onderhoud van de armen,  
beheerd door de diakenen. Na de reformatie kreeg de toenmalige gereformeerde kerk de positie van de 
rooms-katholieke kerk, ook op het punt van de zorg. Maar niet iedereen ging over naar de gereformeerde  
kerk en langzamerhand ontstond de gewoonte dat kerken, dus ook de rooms-katholieke en de  
doopsgezinde, hun eigen armen onderhielden. Wie niet kon terugvallen op de eigen kerk, kon 
ondersteuning vragen bij de algemene armvoogden. Ook als de inkomsten van de kerken tekort schoten,  
sprongen in de steden het stadsbestuur bij en in de dorpen de dorpsadministratie. Deze regeling had  
een grote diversiteit tot gevolg. In dorpen met een rijke diaconie hoefden de grondbezitters minder 
heffing te betalen dan in dorpen met een diaconie zonder veel eigen inkomsten. De hoogte van de  
uitkering kon niet alleen per dorp verschillen maar ook per geloofsgemeenschap. De gereformeerde kerk 
kende bijvoorbeeld doopleden en belijdende leden. De laatsten hadden op volwassen leeftijd ingestemd 
met de leer en belijdenis van de kerk en zich onder de kerkelijke tuchtgesteld. In de bedelingspraktijk 
ontstond de regel dat diaconale steun van de gereformeerde kerk exclusief de belijdende leden toekwam. 
De doopleden vielen onder de zorg van de dorpsarmvoogden. Ondersteuning ontvangen van de diakenen 
werd zo het voorrecht van een kleine groep. De eerste armenwet voor heel Nederland dateert uit 1854. 
Ook die wees de kerken aan als eerste instantie om de armen te onderhouden terwijl de overheid een  
Aanvullende rol werd toebedeeld. Deze situatie bleef bestaan tot in de twintigste eeuw. 
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Menno Simons 
 
 
In de jaren negentig van de zestiende eeuw, toen katholieken en doopsgezinden tweederangs burgers 
waren in Fryslân, richtte de katholieke geestelijke Tiumme Mantuanus zich tot het Friese volk met 
een lange brief. Hij liet zijn landgenoten weten dat de laatste dagen waren aangebroken. Deze gedachte 
leefde wel bij meer zestiende eeuwers, maar de motivering van deze kanunnik is wel wat ongewoon. In  
zijn ogen waren er vele bedrieglijke geesten, lasteraars, Baälsdienaren en vele valse profeten opgestaan. 
Het ergste is, aldus Montuanus, dat deze ketters niet uit het Turkse rijk en het heidendom zijn 
Voortgekomen, maar uit de katholieke kerk zelf. Vervolgens komt de briefschrijver met een lange  
Opsomming van allerlei ketterse mensen. Monniken als Luther, priesters als Zwingli en Menno Simons, 
leken als Calvijn, om nog maar te zwijgen van lieden uit het gemene volk als David Joris. De kanunnik 
zag het ‘scipken Petri’ niet alleen bedreigd door ‘grijpende wolven’ als de ketters, maar ook door de  
heidenen, Turken en Saracenen. Hij spoorde de Friezen aan de hoop niet te verliezen. Immers, er 
waren als zeshonderd andere ketterijen geweest, die allemaal weer waren verdwenen. Mantuanus’ 
optimisme is niet juist gebleken, want tot op de dag van vandaag bestaan er miljoenen verschillende  
nazaten van enkele door hem genoemde ‘grijpende wolven’. In de tijd dat Menno Simons leefde  
(1496-1561) werd de politiek-godsdienstige kaart van Europa definitief gewijzigd. Luthers theologische  
idee ‘door het geloof alleen’ vond veel weerklank in het Duitse Rijk. Begin twintiger jaren circuleerden 
er al drie miljoen evangelische geschriften in het Rijk. 
 
Steun van de vorsten leidde ertoe dat het Rijk in godsdienstig opzicht een lappendeken werd van  
katholieke en lutherse gebieden, volgens het principe ‘wiens gebied, diens godsdienst’ (vrede van 
Augsburg 1555). Ook in Scandinavië werd het lutherse geloof aan de bevolking opgelegd. In steden als  
Zürich en Straatsburg vonden stadsreformaties plaats onder leiding van Zwingli en Bucer. In Engeland 
werd door Hendrik V111 via een staatsbesluit de katholieke kerk verboden en vervangen door de  
anglicaanse. In Geneve probeerde Johannes Calvijn een theocratie te organiseren. Calvinistische 
impulsen gingen uit naar Frankrijk, het Duitse Rijk, de Nederlanden, Schotland en Hongarije. Ten slotte 
is er nog de katholieke reformatie die vooral in Zuid-Europa veel invloed had. Naast deze door de 
overheid gestuurde reformatie, de zogenaamde ‘Magisterial Reformation’, zien we in de eerste helft van  
de 16e eeuw een wilde stroom van allerlei ketters als doopsgezinden (wederdopers, anabaptisten), 
joristen, franckisten, schwenkfeldianen, en nog meer. Al deze heterodoxe figuren worden wel onder de 
noemer van de ‘Radical Reformation’ gebracht. In hoeverre al deze anabaptisten en spiritualisten en hun 
volgelingen radicaal waren, valt niet gemakkelijk aan te geven. In het algemeen waren ze tegen de  
vermenging van kerk en staat en de meesten waren sterk gericht op het einde der tijden. Een ding 
hadden ze zeker gemeen: ze werden letterlijk te vuur en te zwaard bestreden. 
 
De ontwikkelingen kregen ook hun beslag in de Nederlanden, zij het dat die ontwikkelingen afweken 
van het Europese patroon. De Nederlanders kwamen in opstand tegen Philips 11 van Spanje door een 
aantal oorzaken: ketterpolitiek, centralisatie, aantasting van de gewestelijke autonomie. Een centrale 
rol speelden de gereformeerden met hun organisatievermogen, geloofsijver en politieke theorievorming. 
Reformatie en opstand leidden tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
met een geprivilegieerde gereformeerde kerk. Doopsgezinden en katholieken mochten hun geloof niet  
in het openbaar belijden, vandaar de vele katholieke schuilkerken en, in Fryslân vele, meniste 
vermaningen. Toch was de republiek op godsdienstig gebied – en dat was uitzonderlijk in Europa – 
pluriform (waarin verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen bestaan) van karakter. De  
veranderingen op religieus terrein waren al in volle gang in het begin van de 16e eeuw. De katholieke 
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kerk boette steeds meer in aan gezag. Er werd openlijk getwijfeld aan de transsubstantie en de 
kinderdoop. Uit testamenten blijkt dat er een daling te zien is in giften aan de kerk. De humanistische 
geleerde Erasmus bekritiseerde in zijn ‘Lof der Zotheid’ en ‘Samenspraken’ vele misstanden in de  
katholieke kerk, maar hij bleef tot zijn dood een vroom priester. De eersten die zich afscheiden van de 
kerk en tot eigen gemeentevorming overgingen, waren de dopers. In hun beweging heeft de pastoor van 
Witmarsum, Menno Simons een belangrijke rol gespeeld. 
 
  

 
Menno Simons (1854) 
 
Simons schreef over zijn overgang naar de doperse beweging een religieuze autobiografie of, beter 
gezegd, een apologie: ‘Uyt Babel ghevloden, in Jeruzalem ghetogen’ (1554). Door dut boekje kunnen 
we Menno’s ontwikkeling van vicaris in Pingjum tot dopers leider volgen. Daarbij moet wel worden 
bedacht dat dit bijzonder geschrift het werk van een bekeerling is, die terugkijkt op zijn oude, zondige 
leven, en dat uitvergroot kunnen we het vergelijken met Augustinus’ ‘belijdenissen’. In 1524 werd 
Menno vicaris te Pingjum. In dat dorp werkten niet minder dan drie geestelijken. Zij brachten, zo schrijft 
Menno, hun dagen door met spelen, drinken en ander ijdel tijdverdrijf. Hij besloot de schrift te  
Bestuderen en begon te twijfelen aan de transsubstantieleer (de verandering van hostie en miswijn in  
het lichaam en het bloed van Jezus tijdens de mis) van de kerk. In1531 hoorde hij, inmiddels pastoor 
in Witmarsum, voro het eerst van de broeders, die de kinderdoop verwierpen. Een van hen, Sikke 
Snijder, werd in 1531 als wederdoper in Leeuwarden onthoofd. Menno bestudeerde ondertussen 
Luther, Bucer en Bullinger, maar hun opvattingen over de kinderdoop gaven Menno geen zekerheid. 
Hij concludeerde wel dat de katholieke gelovigen met de leer van de kinderdoop bedrogen waren. De 
kerkelijke en de burgerlijke autoriteiten vervolgden in deze jaren vooral de mensen met afwijkende  
ideen over de kinderdoop. Na de terechtstelling van Sikke Snijder zouden nog een honderdtal dopers 
worden terechtgesteld. Een deel van de doperse beweging radicaliseerde. In Fryslân bezette een groep 
van hen het Oldeklooster bij Bolsward om vandaaruit een godsrijk op aarde te vestigen. Het klooster 
werd belegerd en ingenomen. Daarbij vonden nog eens 190 dopers de dood. In zijn apologie (een  
mondelinge of schriftelijke verdediging van een persoon, zaak of leer tegen onrechtvaardige aanvallen)  
namen Menno en vele doopsgezinden afstand van dit extreme optreden van de dopers, dat op bredere 
schaal uitliep op de bezetting van de westfaalse bisschopsstad Munster in de jaren 1534 en 1535. Met 
veel geweld werden de radicale dopers uit Munster verdreven. Deze gebeurtenissen hebben de dopers 
zeer lang gestigmatiseerd als tot oproer bereide medeburgers. 
 
Menno Simons was een Nederlandse voormalig rooms katholieke priester en een doopsgezinde 
reformator. Zijn eigenlijke Friese naam was Minne Simens, geboren 1496 te Witmarsum, overleden  
31 januari 1561 te  Bad Aldesloee, Sleeswijk Holstein. 
 
In 1524 wordt hij in Utrecht tot priester gewijd, waarna hij als kapelaan terugkeert naar Pingjum. 
Vrij snel begint Menno Simons te twijfelen aan de Roomskatholieke leer aangaande het avondmaal. 
Als Sicke Freerks in Leeuwarden wordt onthoofd omdat hij zich opnieuw heeft laten dopen, verdiept  
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Menno Simons zich ook in het sacrement van de doop. Geleidelijk groeit bij Menno de overtuiging de 
Katholieke kerk te moeten verlaten. Op 30 januari 1536 legt hij het ambt van pastoor neer en sluit zich 
aan bij de Dopers. In Groningen wordt Menno opnieuw gedoopt. Hij trouwt met Geertruid Hooyer uit  
Witmarsum, en vestigt zich in Oldersum (tussen Emden en Leer). Hij maakt lange reizen, om de 
gemeenten in Nederland en Noord Duitsland te ondersteunen met prediking en bediening van doop en  
avondmaal.  
 
Menno Simons sympathiseerde eerst met Luther in de jaren 20 van de 16e eeuw, daarna voelde hij  
zich meer aangetrokken door Huldrych Zwingli. te Bad Aldesloe, Sleeswijk Holstein. Hij werd in Utrecht  
tot priester gewijd, en werd in 1524 aangesteld als kapelaan in Pingjum. Hij Rond 1531 raakte hij onder 
de indruk van de uit Zwitserland stammende anabaptisten, ook wel dopers of wederdopers genoemd,  
maar in 1532 werd hij pastoor te Witmarsum. Hij preekte in de jaren 34-36 vurig tegen de militante 
praktijken van Jan van Leiden en Jan van Batenburg. In 1535 liet hij zich echter opnieuw dopen  
(wederdopen; hij was reeds als kind gedoopt in de katholieke kerk), en daarmee kwam het tot een  
openlijke breuk met de Roomskatholieke Kerk. Op 30 januari 1536 verliet hij Witmarsum. In verband  
met de vervolgingen vertrok hij naar Groningen en Oost-Friesland. Bij de vergaderingen van Bocholt  
1536 en Oldenburg 1538 was zijn aanhang nog een minderheid ten opzichte van die van David Joris,  
maar later zouden de mennonieten, vooral in Noord-Amerika, de hoofdstroming van de doopsgezinden  
worden. Simons organiseerde door heel het Duits-Nederlandse taalgebied de gemeenten, wees leidslieden 
aan, en steunde zijn geloofsgenoten schriftelijk. In 1539 verscheen zijn 'Fundamentenboek', dat in zijn 
geloofsgroep zeer geliefd was. Simons was streng op de levenshouding: de gemeente moest 'zonder vlek 
of rimpel' (Ef. 5:27) zijn. Hij legde daarbij de nadruk op de noodzaak van geestelijke wedergeboorte, het 
zuivere apostelschap van de christelijke gemeente en verwierp de kinderdoop als bijbels niet-gefundeerd.  
Hij bleef verdacht vanwege zijn leer over Christus, welke hij aan Hoffman had ontleend: het eeuwige  
Woord van God zou niet de menselijke natuur verkregen hebben uit Maria, maar het Woord was vlees 
geworden door een scheppende daad van God. Menno Simons had grote twijfels krijgt over de katholieke  
leer van de mis, speciaal de transsubstantiatie. Ook keert hij zich tegen het veel voorkomende geweld 
van de wederdopers, zoals dat onder leiding van Jan van Leiden om in de Duitse stad Munster plaats 
vond, met als doel een theocratisch koninkrijk voor wederdopers op te richten. 
 
Menno Simons overleed op 65-jarige leeftijd te Bad Oldesloe in Sleeswijk-Holstein en ligt daar begraven 
onder een linde die, naar wordt aangenomen, door hem zelf is geplant. Op 11 september 1878 werd bij 
zijn geboortedorp een monument onthuld ter nagedachtenis aan Simons. Op de plaats van het 
monument heeft vroeger een huisje gestaan, waarin de Doopsgezinden vroeger bijeen kwamen. Simons 
zou zijn geloofsgenoten hier hebben toegesproken. Doopsgezinden worden ook wel mennonieten of  
mennisten genoemd. In de Verenigde Staten zijn er diverse groepen gelovingen die zich "Mennonite  
Church" noemen. Er zijn doopsgezinden in alle  werelddelen te vinden. Grote groepen mennonieten zijn 
in en na de Tweede Wereldoorlog uit Rusland  verdreven, vanwege vermeende contacten met de Duitse  
bezetters. Een deel van deze mennonieten is in Canada terechtgekomen. Momenteel zijn er meer dan  
1,3 miljoen doopsgezinden wereldwijd. 
De volgende anekdote betreft de Meniste leugen. Menno Simons werd halverwege de 16e eeuw gezocht  
door de Spanjaarden. Een koets waarin hij zat werd aangehouden, zo wil het verhaal, en Spaanse  
soldaten vroegen of Simons aan boord was. 'Nee, nee!' riepen de angstige passagiers. De doopsgezinde 
leraar Hans Busschaert, wiens geloofsovertuiging hem verbood onwaarheid te spreken, boog zich 
vervolgens naar buiten en zei: 'Men zegt dat Menno Simons zich niet in deze koets bevindt', waarop de 
tocht ongehinderd kon worden voortgezet. Een andere versie is deze: Simons stond op en vroeg "Zit  
Menno Simons in deze wagen?" De inzittenden riepen allen "nee". Een belangrijke (internationale)  
verzameling boeken, prenten, tijdschriften en andere documenten bevindt zich in de Bibliotheek van de  
Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (V.D.G.A.), die is ondergebracht bij de Bijzondere    
Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Zo is hier onder meer de Troostbrief der weduwen van 18  
mei 1550. Het is het enige bewaard gebleven handschrift van Simons, geschreven in het Overlandse  
dialect van Noord-Oost Nederland en Noord-Duitsland. Deze brief telt 43 regels. Menno Simons werd  
500 jaar geleden als boerenzoon geboren in Witmarsum. In 1524 wordt hij in Utrecht tot priester gewijd,  
waarna hij als kapelaan terugkeert naar Pingjum. Vrij snel begint Menno Simons te twijfelen aan de  
Roomskatholieke leer aangaande het avondmaal. Als Sicke Freerks in Leeuwarden wordt onthoofd  
omdat hij zich opnieuw heeft laten dopen, verdiept Menno Simons zich ook in het sacrement van de  
doop. Geleidelijk groeit bij Menno de overtuiging de Katholiekekerk te moeten verlaten. Op 30 januari  
1536 legt hij het ambt van pastoor neer en sluit zich aan bij de Dopers. In Groningen wordt Menno  
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opnieuw gedoopt. Hij trouwt met Geertruid Hooyer uit Witmarsum, en vestigt zich in Oldersum 
(tussen Emden en Leer). Hij maakt lange reizen, om de gemeenten in Nederland en Noord Duitsland  
te ondersteunen met prediking en bediening van doop en avondmaal. In 1539 verschijnt Menno's 
Fundamentboek. Ondanks dat de Dopers zwaar worden vervolgd, maakt Menno in het geheim lange  
reizen. Zijn gezin moet steeds vluchten. Na vele omzwervingen vindt hij onderdak bij Graaf van  
Ahlefeldt te Bad Oldesloe. Kort na aankomst overlijdt zijn vrouw. Hijzelf overlijdt enkele jaren later. 
 
Na de dood van Menno in 1561 viel de doperse beweging in Nederland in vele richtingen uiteen. Een 
klein deel van de doopsgezinden hield vast aan de oude leer van Menno. De meer vooruitstrevende  
doopsgezinden lieten de afzondering van de wereld varen. Doopsgezind Nederland ontwikkelde zich in  
de loop der eeuwen tot een niet-dogmatische richting met veel aandacht voor praktisch christendom.  
Het heeft de Nederlandse doopsgezinden meer vrijzinnig gemaakt dan hun geloofsgenoten elders in de  
wereld. Tegenwoordig zijn er ruim 100 gemeenten met in totaal 10.000 leden en belangstellenden. Ze  
kenmerken zich door een grote vrijheid van geloofs-beleving, het samen zoeken naar de betekenis van  
bijbelse verhalen voor deze tijd, het verbonden zijn van geloof en leven, het zorg dragen voor elkaar en  
het betrokken zijn op de noden in de wereld. De doopsgezinde gemeenten in Friesland, maar ook elders, 
ontvangen u graag voor een kerkdienst. Ook is het mogelijk om op afspraak de prachtige kerkjes te 
bezoeken. In steden als Amsterdam, Haarlem en Deventer bent u van harte welkom in onze  
monumentale kerken, die gekenmerkt worden door de typische sobere sfeer van de doopsgezinden. 
 
Mijn lezer, ik schrijf u de waarheid in Christus en lieg niet. Het is geschied, toen ik 24 jaren oud was, 
dat ik mij in het dorp mijns Vaders, Pingjum genaamd, in den dienst der Roomsche kerk begaf, alwaar  
ook twee anderen van mijn ouderdom met mij in gelijken dienst stonden. De een was mijn pastoor, een  
niet gansch ongeleerd man, de tweede volgde op mij. Deze beiden hadden de Schrift gedeeltelijk gelezen, 
maar ik had ze mijn leven lang niet aangeroerd, uit vrees dat, wanneer ik ze las, ik verleid zoude worden. 
Zie, zulk een domme priester was ik gedurende den tijd van twee jaren. In het daarop volgende jaar  
overviel mij de gedachte, zoo dikwijls als ik met het brood en den wijn de mis bediende, dat het niet des  
Heeren vleesch en bloed was. Ik meende, dat mij zulks de duivel wijs maakte, om mij van mijn geloof af  
te brengen; daarom biechtte ik het meermalen, zuchtte en bad, maar kon toch van die gedachte niet 
bevrijd worden. 
 
Deze twee jonge mannen en ik hebben onze dagen met spelen, drinken en andere ijdele tijdkortingen  
doorgebracht, gelijk dit, helaas, de manier en aard van zulke ijdele lieden is. En wanneer wij een weinig 
over de Schrift handelen zouden, zoo kon ik geen woord zonder spot daarover met hen spreken, want  
mij ontbrak gansch eene eigene meening; zoo gesloten lag toen het woord Gods voor mijn oogen. 
Ten laatste dacht ik, dat ik het Nieuwe Testament eens met vlijt onderzoeken moest; maar ik kwam niet 
verre daarin, of ik zag welhaast, dat wij bedrogen waren, en mijn over het voornoemde brood  
bekommerd geweten werd ook spoedig zonder eenige aanwijzing van allen twijfel bevrijd, waartoe in  
zooverre ook Luther mij behulpzaam was, als die leerde, dat geboden van menschen den eeuwigen dood 
niet kunnen te weeg brengen. 
Door des Heeren verlichting en genade ging ik van dag tot dag vooruit in de kennis der Schrift en werd 
van sommigen haast (hoewel ten onrechte) voor een Evangelisch prediker geroemd. Een ieder zocht en  
wilde mij, want de wereld had mij lief en ik de wereld en toch meende men, dat ik Gods woord predikte 
en een waardig man was. 
Daarna is het geschied, eer ik in mijn leven van eenige broederen hoorde, dat een godvruchtige vrome  
held, Sicke Snyder genoemd, te Leeuwarden onthoofd werd, omdat hij zijn doop vernieuwd had. Het 
klonk mij zeer wonderlijk toe, dat men van een anderen doop sprak. Ik onderzocht de Schrift met vlijt 
en overdacht ze met ernst, maar ik kon geen bericht omtrent den kinderdoop vinden. 
Toen ik dit nu merkte, heb ik met mijn bovengenoemden pastoor een gesprek over deze zaken gehouden, 
en hem na vele woorden zooverre gebracht, dat hij moest erkennen, dat de kinderdoop in de Schrift  
geen grond had. 
 
Nogthans durfde ik mijn verstand niet vertrouwen, maar heb bij sommige oude schrijvers raad gevraagd, 
die mij leerden, dat de kinderen daarmede van de erfzonde rein gewasschen moesten worden. Ik 
vergeleek het met de Schrift en bemerkte, dat zulks streed tegen Christus' bloed. Daarna ging ik tot 
LUTHER en wilde gaarne grond hiervoor weten; die leerde mij, dat men de kinderen op hun eigen geloof 
zou doopen. Ik zag in, dat ook dit niet met Gods woord overeenstemde. 
Ten derde ging ik tot BUCERUS, die leerde mij, dat men de kinderen doopen zoude, opdat men des te 
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vlijtiger op hen zou acht geven en hen in de wegen des Heeren mocht opvoeden; ik zag in, dat ook dit  
geen grond had. 
Ten vierde tot BULLINGER, die mij naar het Verbond en de besnijdenis wees, hetgeen insgelijks volgens 
de Schrift niet bestaan kan. Toen ik nu bevond, dat de schrijvers ten aanzien der gronden zoo verdeeld  
waren en een ieder zijn eigen vernuft volgde, zoo zag ik duidelijk in, dat wij met den kinderdoop  
bedrogen waren. Een weinig tijds later ben ik in een ander dorp, Witmarsum genaamd, mijn 
geboorteplaats, gekozen, en derwaarts henen gegaan uit lust des gewins en begeerte naar een grooteren  
naam. Daar heb ik vele woorden uit des Heeren woord zonder geest en liefde gesproken, gelijk alle  
huichelaars doen en daarmede gelijke volgelingen gekweekt, nl. ijdele roemers, lichtvaardige klappers, 
en die de zaken, even als, ik helaas! weinig ter harte namen. 
En hoewel ik veel uit de Schrift beter kennen leerde, zoo heb ik toch van die betere kennis door mijn 
jeugdige lusten en onrein  vleeschelijk leven geene vrucht gehad. Ik zocht niets dan gewin, gemak, gunst 
der menschen, heerlijkheid, roem en eer, gelijk zij gemeenlijk allen doen, die op zulk een schip varen. 
Zie, mijn Lezer,  zoo heb ik het juiste inzicht van den Doop en het Avondmaal door de verlichting des 
Heiligen Geestes met veel lezen en overdenken der Schrift volgens Gods genadige gunst en gave  
verkregen, en niet door den dienst en de bemiddeling der verleide Secten, gelijk men mij nageeft. Ik  
hoop, dat ik de waarheid schrijf en geen ijdelen roem najaag. Doch zoo mij eenige menschen iets daartoe 
mochten geholpen hebben, wil ik den Heer eeuwig dank zeggen. 
 
 
Ondertusschen geschiedde het, toen ik aldaar een jaar gewoond had, dat zeer velen met den doop voor 
den dag kwamen, maar vanwaar de eerste aanvangers kwamen of thuis behoorden, en wie zij eigenlijk  
waren, dat is mij nog tot op dit uur onbekend geweest; ook heb ik ze mijn leven lang niet meer gezien. 
Vervolgens is de Secte van Munster uitgebroken, waardoor vele vrome harten ook uit ons kwartier  
bedrogen werden. Mijn ziel was in groote droefheid, want ik bemerkte, dat zij ijverden en nochtans in de 
leer faalden. Ik heb mij met mijn geringe gave daartegen gesteld met prediken en vermanen, zooveel als 
in mij was. Tweemaal heb ik met een van hunne voorstanders gehandeld, eenmaal heimelijk en eens in  
het openbaar. Maar mijne vermaning had weinig ingang, dewijl ik voortging met te doen, wat ik zelf  
erkende, dat niet recht was. Het gerucht is wijd verbreid, dat ik hun den mond kon stoppen. Zij beriepen  
zich allen op mij, wie en hoe ze waren. Ik zag voor mijn oogen, dat ik een voorvechter en borg der  
onboetvaardigen was, die zich allen op mij verlieten, hetgeen mij in mijn hart geen geringe zorg gaf,  
en ik zuchtte en bad: ‘Heere,  
 
bewaar mij, dat ik toch de zonden van andere lieden niet op mij lade!’ 
Mijn ziel werd bekommerd en ik dacht op het einde, nl., dat al won ik ook, de geheele wereld en leefde  
daarenboven duizend jaren, wat ik wel gewonnen had, zoo ik toch eindelijk Gods straffende hand en  
toorn moest dragen. Daarna zijn die arme, verdoolde schapen, die daar dwaalden als dezulken, die geen 
rechte herders hebben, na vele wreede plakkaten, wurgen en ombrengen, op een plaats te zamen  
gekomen, nabij mijne woonplaats, het Oude Klooster genaamd, en hebben, helaas! volgens de  
goddelooze leer van Munster, tegen Christus' geest, woord en voorbeeld, het zwaard getrokken, hetwelk 
de Heer aan Petrus bevolen had in de schede te steken. 
Toen dit nu aldus geschied was, zoo is het bloed van dezen, hoewel verleid, zoo heet op mijn hart 
gevallen, dat ik het niet verdragen, noch rust in mijne ziel hebben kon. Ik overdacht mijn onrein,  
vleeschelijk leven, evenzoo mijn huichelachtige leer en afgoderij, die ik dagelijks zonder eenigen lust  
tegen mijne overtuiging nog waarnam. Ik zag voor oogen, dat deze ijverige kinderen lijf en goed, hoewel  
niet in heilzame leer, voor hun overtuiging en geloof vrijwillig over hadden, en ik was een van hen, die 
hun eenige der papistische gruwelen ontdekt had, terwijl ik in mijn ruim leven en bekende gruwelen  
volhardde, alleen omdat ik het gemak mijns vleesches najoeg en van het kruis des Heeren bevrijd wilde  
blijven. Datzelve alzoo beschouwende, heeft het mijne ziel zoo geknakt dat ik het niet langer lijden kon. 
Ik dacht bij mij zelven: Ik, ellendig mensch, wat doe ik? Zoo ik in dezen toestand blijf en mij niet aan  
des Heeren woord overgeef naar het mij geschonken licht, zoo ik niet de huichelarij der geleerden en dit  
onboetvaardig, vleeschelijk leven, hun verkeerden Doop, Avondmaal en valschen godsdienst met des 
Heeren woord naar mijn geringe gave bestraffe, zoo ik niet den rechten grond der waarheid om de vrees 
mijns vleesches ontdekke, de onnoozele dwalende schapen, die zoo gaarne recht zouden doen, wanneer  
zij maar den weg wisten naar de weide van Christus, zoo veel in mij was, wees, ach! hoe zou dat  
vergoten bloed in het gericht van den almachtigen en grooten God tegen mij getuigen en over mijn arme,  
ellendige ziel een rechtvaardig vonnis uitspreken. Mijn hart in mijn lichaam beefde en ik heb God met 
zuchten en tranen gebeden, dat Hij mij, bedroefden zondaar, de gave zijner genade geven wilde, een rein 
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hart in mij scheppen, mijn onreine gangen en ijdel leven door de verdiensten van het bloed van Christus  
genadig vergeven en mij wijsheid, geest, vrijmoedigheid en een mannelijk gemoed schenken wilde, opdat 
ik Zijn aanbiddelijken hoogen Naam en heilig Woord onvervalscht prediken en Zijne Waarheid tot zijnen 
prijs aan den dag brengen mocht. 
Ik ben begonnen in den naam des Heeren het woord eener ware boete van den predikstoel openlijk te 
leeren, het volk op den smallen weg te wijzen, alle zonden en goddeloosheden, daarbij alle afgoderij en  
valschen godsdienst met de kracht der Schrift te bestraffen, den rechten godsdienst, ook Doop en  
Avondmaal naar den zin en het woord van Christus openlijk te leeren, zooveel als ik op dien tijd van de  
genade mijns Gods ontvangen had.   
Ook heb ik een iegelijk trouw gewaarschuwd tegen de Munstersche gruwelen, als: koning, veelheid van 
vrouwen, rijk, zwaard enz., totdat mij de genadige, groote Heer na den tijd van ongeveer 9 maanden zijn 
Vaderlijken geest, hulp, kracht en hand verleende, waardoor ik mijn gerucht, eer en naam, die ik bij de  
menschen had en alle mijne Anti-christelijke gruwelen, missen, kinderdoop, ruim leven en alles op  
eenmaal ongedwongen naliet, en heb mij in alle ellende en armoede onder het drukkende kruis mijns  
Heeren Christus gewillig begeven, in mijne zwakheid mijnen God gevreesd, naar godsvrucht gezocht, en  
sommigen, hoewel weinigen, in goeden ijver en leer versterkt, met de verkeerden gehandeld en  
sommigen door Gods hulp en kracht uit de strikken hunner verdoemenis met Gods woord verlost en  
voor Christus gewonnen, en de halstarrigen en verstokten den Heere aanbevolen. 
Zie, mijn lezer, alzoo heeft mij de genadige Heer, door de milde gunst zijner groote genade aan mij  
ellendigen zondaar vervuld, beroerende voor de eerste maal mijn hart, mij een nieuw gemoed gegeven,  
in zijne vrees vernederd, gedeeltelijk mijzelven leeren kennen en mij van den weg des doods afgewend  
en op den engen weg des levens in de gemeenschap zijner heilige barmhartigheid geroepen. Hem zij prijs 
in eeuwigheid! Amen. 
Daarna omtrent een jaar is het geschied, als ik mij nu met lezen en schrijven in stilte in des Heeren  
woord oefende, dat er ongeveer zes, zeven of acht tot mij gekomen zijn, die één hart en één ziel met mij 
waren, in hun geloof en leven (zooveel als menschen richten kunnen) onbestraffelijk, van de wereld  
gescheiden volgens het getuigenis der Schrift, onderworpen aan het kruis, die niet alleen van de  
Munstersche, maar ook van alle wereldsche Secten, vervloekingen en gruwelen een waarachtigen  
afschuw droegen, en hebben uit naam der godvruchtigen, die met mij in gelijken geest en zin  
wandelden, met veel bidden liefelijk aan mij verzocht, dat ik toch den grooten, zwaren jammer en nood  
der arme verdrukte zielen een weinig ter harte nemen wilde, want de honger was groot en de getrouwe 
huishouders zeer weinig. En dat ik mijn pond, dat ik onwaardig van den Heer ontvangen had, ten  
minste mocht aanwenden, enz. Dit hoorende, is mijn hart zeer bekommerd geweest, bezwaardheid en  
vrees was het overal. Want van de eene zijde zag ik op mijn geringe gave, mijn groote ongeleerdheid,  
mijn zwakke natuur, de blooheid van mijn vleesch, de overmatig groote doofheid, moedwil, verkeerdheid  
en tyrannie dezer wereld, de geweldige groote Secten, de spitsvondigheid veler geesten en het jammerlijk 
zware kruis, dat mij (zoo ik aanving) niet weinig drukken zou; en aan de andere zijde zag ik op den 
arbarmelijk grooten honger, gebrek en nood der godvruchtige, vrome kinderen, want ik zag openlijk, dat 
zij dwaalden, gelijk de onnoozele, dwalende schapen, die geen herder hebben. 
Ik heb mij ten slotte na veel bidden den Heer en zijne gemeente op deze voorwaarde ten dienste gesteld,  
dat zij en ik den Heer een tijdlang vurig zouden bidden, - ware het zijn welgevallige, heilige wil, dat ik  
Hem ten prijze dienen kon en mocht, dat zijn vaderlijke goedheid mij dan een hart en gemoed gunnen  
zou, hetwelk mij met Paulus deed getuigen: ‘wee mij, zoo ik het Evangelie niet predik.’ Zoo niet, dat Hij  
dan zijn weg volgde, zoodat het ganschelijk achterbleef. Want Christus zegt: ‘Zoo twee onder u eens  
worden op aarde, waarom zij bidden, dat zal hun geschieden van mijn Vader, die in de hemelen is.  
Want zoo waar twee of drie vergaderd zijn in mijnen Naam, daar ben Ik in het midden van hen’.  
Math. 18.  
Zie, mijn lezer, aldus ben ik niet van de Munsterschen noch van eenige andere oproerige Secte  
(gelijk ik gelasterd wordt), maar van zulken tot dezen dienst onwaardiglijk geroepen, die bereid stonden 
voor Christus en zijn woord een boetvaardig leven in de vrees huns Gods te leiden, die hun naaste in de  
liefde dienden, het kruis droegen, het heil en de welvaart van alle menschen zochten, de gerechtigheid  
en waarheid liefhadden, en voor de ongerechtigheid en boosheid schrikten, enz. Die immer krachtig en 
levendig getuigen, dat zij niet zulke verkeerde Secten zijn, waarvoor zij gescholden worden, maar, hoewel 
onbekend aan de wereld, ware Christenen, zoo men anders gelooft, dat Christus' woord waarachtig en  
zijn onbestraffelijk, heilig leven en voorbeeld onfeilbaar en recht is. Alzoo ben ik, ellendig, groot zondaar,  
van den Heer verlicht, in een nieuwen zin bekeerd, uit Babel gevloden, in Jeruzalem getogen en ten  
laatste tot dezen hoogen en waren dienst gekomen.  
Toen nu de bovengemelde mannen van hunne bede niet aflieten en mij mijne eigene conscientie ook ten 
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deele (hoewel in waarheid) benauwde, dewijl ik den grooten honger en nood zag, zooals verhaald is, heb  
ik mij met lijf en ziel den Heer overgegeven en in de hand zijner genade bevolen, en heb te zijnen tijd 
volgens zijn heilig Woord beginnen te leeren en te doopen, op den akker des Heeren met mijn geringe  
gaven te arbeiden, aan zijn heilige stad en tempel te bouwen, en de vervallene steenen weêr op hunne  
plaats te voegen enz. En de groote en sterke God heeft het Woord Zijner genade en kracht te zamen met 
het heilzaam gebruik Zijner heilige sacramenten, door onzen geringen dienst, prediking en geschriften,  
door den arbeid en hulp onzer getrouwe medebroeders in vele steden en landen zoo bekend en openbaar  
gemaakt, en de gestalte zijner Gemeenten zoo heerlijk gebouwd, en met zulke onweerstaanbare kracht  
begaafd, dat ook vele hoogmoedige harten niet alleen ootmoedig werden, de onzuiveren niet alleen 
kuisch, de dronkenen nuchter, de gierigen mild, de wreeden goedig, de goddeloozen godvruchtig, enz. 
maar zelfs, dat zij ook om het heerlijke getuigenis, dat zij hebben, goed en bloed, lijf en leven gewillig 
geofferd hebben, gelijk tot op dit oogenblik nog dagelijks gezien wordt, hetgeen geene vruchten noch  
teekenen eener valsche leer zijn (waar God niet medewerkt), noch zouden zij ook zoolang onder zulke  
zware ellende en kruis volstandig gebleven zijn, wanneer het niet des Allerhoogsten kracht en woord was. 
Ja, wat meer is, zij worden met zulk een kracht en genade, welke Christus al den zijnen beloofd heeft,  
in hun verzoekingen van God, begiftigd, dat ook alle wereldsche geleerden en hoog beroemde meesters,  
daarnaast alle bloedschuldige, stoute tyrannen, die (o God!) ook roemen, dat zij Christenen zijn,  
tegenover deze onoverwinnelijke ridders en vrome getuigen van Christus moeten overwonnen en  
beschaamd staan; zoodat zij in alle dingen ook geen ander geweer en uitvlucht hebben, noch verweer  
dan: bannen, vangen, pijnigen, branden, moorden en ombrengen, zooals het gebruik en de manier der  
oude slang van het begin af geweest is, gelijk men in vele plaatsen in onze Nederlanden nog dagelijks  
helaas! zien en bespeuren kan. Zie, dit zijn de gevolgen onzer dienstvervulling en prediking, waarover wij 
zoo gruwelijk gelasterd en zoo vijandig vervolgd worden. Of niet alle profeten, apostelen en getrouwe 
dienaars Gods gelijke vruchten door hunnen dienst gewonnen hebben, daarover willen wij gaarne alle  
vromen richters laten zijn.  
Maar zooveel als mijn arm, zwak en onvolkomen leven aangaat, beken ik vrijuit, dat ik een ellendig arm 
zondaar ben, in zonden ontvangen en zondig uit een zondig zaad geboren, waardoor ik, met David zeg  
dat mijn zonde steeds tegen mij is. 
 
  
 
 
 
Mijne gedachten en woorden overtuigen mij. Ik merk en zie met den heiligen Paulus, dat in mijn vleesch  
geen goed woont. Nogthans mocht ik veel in mijne zwakheid roemen. Zoo deze booze en woeste wereld  
onze leer, die niet van ons, maar van den Heer Christus is, met geduld wilde hooren en haar in de reine 
vreeze Gods onderdanig, recht nakomen, het zou ongetwijfeld een Christelijker en beter wereld zijn, dan 
zij nu helaas! is. Ik dank mijnen God, die het mij gegeven heeft, dat ik met den heiligen Paulus het  
booze haat en het goede najaag. En wel wilde ik, dat ik de geheele wereld uit haar goddeloos boos wezen 
ook met mijn bloed verlossen en voor Christus winnen mocht, dat ik mijn God van ganscher harte  
vreezen, liefhebben, zoeken en dienen mocht, voor Hem recht en weldoen en een onbestraffelijk, vroom  
Christen zijn; dat is al, wat ik van Zijne genade begeer. Ik hoop, door des Heeren barmhartigheid en 
hulp, dat mij ook niemand op den ganschen aardbodem met recht bestraffen kan wegens een gierigen 
en wereldschen wandel. Geld en rijke dagen heb ik niet begeerd, hoewel sommigen, helaas! uit een  
verkeerd hart zeggen, dat ik meer gebraden vleesch eet, dan zij gezoden en meer wijn drink, dan zij bier.  
Mijn Heer en Meester Christus Jezus moest ook den verkeerden een vraat en wijnzuiper zijn. Ik hoop  
door de genade des Heeren, dat ik daarin voor mijnen God onschuldig en vrij sta. Hij, die mij met het  
bloed Zijner liefde gekocht en onwaardig tot dezen dienst beroepen heeft, kent mij en weet, dat ik noch 
geld, noch goed, noch wellust, noch gemak op aarde, maar alleen - den Heer zij prijs - mijne zaligheid 
en die van vele menschenzielen zoek. Hierover heb ik bovenmate veel vrees, druk, droefheid, ellende en 
vervolging met mijne arme zwakke vrouw en kleine kinderen nu tot in het achttiende jaar moeten  
verduren, en mij overal in gevaar mijns levens en vol vrees en koɯmer opgehouden. Ja, wanneer de  
predikers op zachte bedden en kussens liggen, moeten wij gemeenlijk in verborgen hoeken ons heimelijk 
versteken. Wanneer zij op alle bruiloften en kindermalen enz. met pijpen, trommel en luiten pralen, 
moeten wij rondzien, of de honden bassen, of niet de vangers daar zijn. Terwijl de Doctoren, Heeren en  
Meesters van een ieder gegroet worden, moeten wij hooren, dat wij Wederdoopers, Winkelpredikers,  
verleiders en ketters zijn, die in den naam des duivels moeten gegroet worden. Eindelijk: terwijl zij met  
veel groote renten en goede dagen kostelijk voor hunnen dienst beloond worden, zoo moet ons loon en 
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deel zijn: vuur, zwaard en dood. Zie, mijn getrouwe lezer! in zulk een benauwdheid, armoede, jammer en 
gevaar des doods heb ik, ellendig man, den dienst mijns Heeren standvastig volbracht en hoop, dat ik  
dien ook door Zijne genade, tot Zijn prijs uitvoeren mag, zoolang ik in deze hut woon. Wat ik en mijn 
getrouwe medehelpers nu in dezen zeer zwaren, gevaarlijken dienst gezocht hebben of hebben kunnen 
zoeken, kunnen alle welgezinden wel afmeten naar het werk en de vruchten. Ik wil dan hiermede, den 
getrouwen lezer om Jezus' wil nog eenmaal ootmoedig gebeden hebben, dat hij mij toch deze mijne  
afgedwongene bekentenis van mijne verlichting, bekeering en beroeping in liefde afneme en haar recht  
duide. Ik heb het uit grooten nood gedaan, opdat de godvruchtige lezer wete, hoe het geschied is, terwijl 
ik van de predikers allerwegen gelasterd en zonder waarheid beschuldigd word, alsof ik van een  
oproerige en verleidende Secte zou geördend en tot dezen dienst beroepen zijn. 
Wie God vreest, die leze en richte! –  
 
De mennonieten of menisten is de oudste nog bestaande doperse kerk. Ze zijn rond 1540 genoemd naar 
de priester Menno Simons uit het Friese Witmarsum. Hij was een katholiek priester die overging tot het 
anabaptisme. Nadat hij in 1535 opnieuw gedoopt was, gaf hij in 1536 zijn priesterambt op. Daarna  
wijdde hij zich aan prediken en geschriften. In Nederland worden zij ook wel doopsgezinden genoemd.  
De mennonieten streven naar een geweldloze wereld. De kenmerken van deze beweging waren de totale 
scheiding van kerk en staat, de afwijzing van de kinderdoop, het weigeren van de eed, en de persoonlijke  
belijdenis van mondige mensen in plaats van het onderschrijven van de door de kerk vastgelegde  
teksten. De doperse non-conformistische uitgangspunten riepen veel weerstand op. In de zestiende eeuw  
werden de dopers te vuur en te zwaard vervolgd. In die tijd zijn in Nederland zo'n tweeduizend dopers  
om hun overtuiging omgebracht. Nog steeds gelden bij Doopsgezinden de uitgangspunten van 
persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder lid of vriend van de gemeente. Doopsgezinden kennen geen  
ambtsdragers. De predikanten worden beschouwd als gewoon lid van de gemeente te midden van alle  
anderen. Respect voor elkaar en voor elkaars mening is normaal en ook betrokkenheid op elkaar en in  
de wereld, zonder dat dit tot beklemming leidt: er zijn geen meerderen en geen minderen. Een ander  
adagium luidt: niet moeten, maar mogen.De volgelingen van deze religieuze stroming hebben zich,  
dikwijls om te ontkomen aan vervolging, over een groot gedeelte van de wereld verspreid. Men vluchtte  
liever weg van hun thuis dan dat ze de wapens oppakten om zich te verdedigen. Wereldwijd zijn er    
(begin 21e eeuw) circa 1,5 miljoen mennonieten. Menistenbruiloft (de beerput legen) en menistenstreek of 
menistenleugen (een halve waarheid verkiezen boven de hele waarheid) [zijn oude volksuitdrukkingen.  
"Land van de Menisten" (benaming voor de gronden die de Mennonieten in de 17e eeuw in bezit hadden 
in het gebied ten zuiden van de stad Aardenburg). 
 
Contacten met andere broeders brachten Menno ertoe zijn priesterambt neer te leggen en toe te treden  
tot de ‘gemeente zonder vlek of rimpel’, met volwassenendoop, ban, tucht, echtmijding, mijding van de 
wereld, eenvoudige levensstijl maar ook onderlinge verdeeldheid. Niet voor niets sprak men smalend  
van ‘het Babel der wederdopers’. Na zijn overgang naar de doperse beweging, leidde Menno tot zijn dood 
in 1561 een zwervend bestaan. Hij verbleef vooral in het noorden van Duitsland, waar hij stichtte,  
troostte en vermaande in de ondergrondse gemeenten. Van grote invloed is zijn dogmatisch hoofdwerk 
geweest: ‘Dat Fundament des Christelycken leers’ (1539-1540). Zelf beschreef hij zijn leven als reizend 
prediker in zijn apalogie. ‘Hij die mij met het bloed van liefde gekocht en onwaardig tot deze dienst 
beroepen heeft, kent mij en weet dat ik noch geld, noch goed, noch genot, noch gemak op aarde, maar 
alleen mijns Heren lof, mijn zaligheid en die van vele mensenzielen zoek. Daarom heb ik nu bijna 
achttien jaar zo bovenmate veel angst, druk en droefenis, ellende en vervolging met mijn arme, zwakke 
vrouw en kleine kinderen, moeten verduren en heb ik mij overal in lijfsgevaar en vol vrees en kommer  
opgehouden. Als de predikers op zachte bedden en kussens liggen, moeten wij ons gewoonlijk heimelijk 
verschuilen in verborgenhoeken. Wanneer zij bij alle bruiloften en kindermalen met fluiten, trommels 
en luiten vertoon maken, moeten wij, als de honden blaffen, op onze hoede zijn of de vangers er niet  
zijn’. Ongelijk had Menno niet, want zijn geschriften werden verboden en op zijn hoofd stond een  
beloning van honderd carolusguldens. 
 
Het bloed der martelaren bleek ook in Fryslân algauw het zaad der kerk en er ontstonden vele 
Doopsgezinde gemeenten van verschillende signatuur: Friezen en Vlamingen, Oude of Harde Friezen, 
Jonge of Zachte Friezen, Jan Jacobsgezinden en Pieter Jeltjesvolk. Omstreeks 1600 zou een kwart van 
de bevolking tot de menisten kunnen worden gerekend, waarmee het aantal gereformeerden werd 
overtroffen. Vele menisten weken later uit naar Pruisen, Polen, Rusland en Amerika. Ook daar 
benadrukten zij geregeld de onderlinge verschillen meer dan de overeenkomsten. De voormalige pastoor 
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Menno Simons is van grote betekenis geweest voor de doperse gemeentevorming in Nederland, als  
Prediker en als schrijver van vele apologische boeken. Hij is de enige Nederlandse kerkstichter uit de 
16e eeuw die nog volgelingen heeft, zij het dat hun aantal in Nederland sterk is afgenomen de laatste 
tijd.  
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Slag bij Boksum 

 
Francisco Verdugo, de Spaanse stadhouder van Groningen, zal blij zijn geweest toen begin januari 1586 de wind al een week standvastig uit het oosten bleef waaien, een 
schraal zonnetje scheen en het vroor dat het kraakte. De winters daarvoor waren te zacht geweest om de wateren en ondergelopen landerijen van het Lag
sterke ijsvloeren te laten bevriezen. Achter het Friese merengebied, dat zich als een ware waterlinie tussen Stavoren en Lemmer tot aan Dokkum uitstrekte, lagen de 
rijkste kleistreken tamelijk beschermd voor het Spaanse leger. Zelfs hartje zomer was er amper doorkomen aan. Maar die januari had de ruiterij vrij baan en kon Verdugo 
zijn dreigementen eindelijk ten uitvoer brengen. Hij zou die rebelse boeren dwingen de geëiste belasting af te dragen, goedschiks of kwaadschiks. Het leger zou door d
Friese Wouden naar Sneek moeten optrekken, daarna de zuidwesthoek door, vervolgens noordwaarts afbuigen naar Harlingen, Franeker en Leeuwarden, en uiteindelijk 
via Het Bildt doorstoten naar Dokkum, om overal moord en verderf te zaaien. Johann Baptista de Taxis had de opdracht van Verdugo begrepen. Op 13 januari begon hij 
de operatie. 

De Slag bij Boksum (Fries: Slach by Boksum), 17 januari 1586, was een veldslag tijdens de Tachtigjarige Oorlog tussen een Spaans koninklijk leger
bij het Friese plaatsje Boksum. Bij dit dorp heeft in het begin van de Tachtigjarige Oorlog de laatste slag van deze strijd in Fryslân plaatsgevonden en is h
gevloeid. In 1586 leden de Friese troepen een nederlaag tegen de Spanjaarden. Deze hadden de hoofdstad zo dicht kunnen naderen omdat alle sloten en vaarten bev
waren. De Spanjaarden hadden na de Slag bij Boksum vrije doortocht naar Leeuwarden, als toen de dooi niet was ingevallen. De slag was een dieptepunt voor Fryslân in 
de oorlog tegen Spanje. Deze oorlog duurde van 1580 tot 1594. In januari 1586 viel Johan Baptista de Taxis Fryslân binnen. Hij kwam om belastinggeld te innen. 
Drieduizend Spaanse soldaten en zo'n zevenhonderd ruiters stonden plotseling tegenover de Friese soldaten. De slag was in het open veld tussen Hilaard, Boksum en 
Blessum. Volgens het plakkaat in de kerk zijn hierbij duizend doden gevallen. 

 

Slag bij Boksum in Fryslân, 26-27 januari 1586. Het Staatse leger door de Spanjaarden verslagen. Gevechten in het open veld en soldaten bij de kerk in Boksum, in de 
verte Leeuwarden, Winsum en Wielsryp. 

Fryslân had het zwaar te verduren onder de Spaanse aanwezigheid. De verloren slag bij Boksum kon er ook nog wel bij. Fryslân kampt al langer met plunderingen, 
brandstichting, moorden en gijzelingen door het Spaanse leger. Deze maand maakte bevelhebber Francisco Verdugo gebruik van de tijdelijke afwezigheid van Willem 
Lodewijk, stadhouder van Fryslân. Zijn grote inval met 3000 soldaten en 700 ruiters leidde bij Boksum tot een confrontatie met het Staatse leger. Er vielen tussen de 500 
en de 1000 Friese slachtoffers. In de periode 1580-1594 van de Tachtigjarige Oorlog had Fryslân regelmatig te maken met Spaanse invallen vanuit 
Spanjaarden een solide uitvalsbasis hadden voor verschillende plundertochten. De Friese bevolking leed onder plundering, brandstichting, moord en gijzeling.
eind van 1585 was de stadhouder van Fryslân Willem Lodewijk. Toen deze naar Zeeland afreisde om de opvolger van Willem van Oranje samen met enkele andere 
belangrijke personen uit andere opstandige provincies binnen te halen rook de Spaanse opperbevelhebber Francisco Verdugo in Groningen zijn kans schoon om Fryslân 
onder controle te krijgen. Een groot Spaans leger kwam samen bij Nienoord. Tussen 13 en 17 januari 1586 vond de grootste inval plaats toen 3000 Spaanse so
700 ruiters via Joure en Heeg tot aan Workum en Koudum Fryslân binnentrokken. Dankzij een strenge vorst waren de paden goed begaanbaar voor de Spaanse kanonnen 
en ook de Friese meren vormden geen natuurlijke barrière meer. Nadat de omgeving grondig geplunderd te hebben trok het leger naar Het Bildt en 
dooi echter inviel besloot de Spaanse bevelhebber van het invasieleger Johan Baptiste van Taxis om terug te trekken omdat het leger wel eens geïsoleerd zou kunnen 
worden. Willem Lodewijk probeerde terug te komen, maar kon bij Stavoren niet doorreizen naar Leeuwarden doordat de invaller tussen de b
plundertocht had de Friezen desondanks de tijd gegeven een leger te formeren om tegen de Spaanse invallers ten strijde te trekken. Een beroepslegertje onder leiding van 
de Deen Steen Maltesen, die sinds 1580 in dienst stond van de Staten van Fryslân werd aangevuld met vrijwilligers. Op de 16e werd een kamp opgeslagen bij
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maar de volgende dag vertrok het leger om zich bij Boksum in te gaan graven. Toen de Spanjaarden op 17 januari op het Friese legertje stuitte was dit nog bezig zich in 
te graven. Nadat de Friezen omsingeld waren werden zij door de Spanjaarden afgeslacht. De Spaansgezinde officier Oswald van den Bergh veroverde tijdens de slag een 
Staats vaandel, maar werd daarop bij misverstand door een bondgenoot doorstoken die hem aanzag voor een Staatse vaandrig. Naar overlevering vielen er duizend doden, 
al is het meer waarschijnlijk dat er aan Friese kant zo'n 500 slachtoffers vielen. Na de overwinning van de Spaanse regeringstroepen op de Friezen moesten de overwinnaars 
snel terugkeren naar het voor hun veiligere Groningen. Hierbij werden de buit en veel wapens achtergelaten, omdat door de dooi de goederen niet op sleden vervoerd 
konden worden. Met niets anders dan 300 gevangenen keerden de Spanjaarden terug naar Groningen. 

De oorlog in het noorden ging op dat moment zijn zevende jaar in. Nadat de Staten van Fryslân begin 1580 de macht hadden gegrepen en stadhouder Rennenberg weinig 
anders restte dan zich met koning Philips 11 van Spanje te verzoenen, maakte Fryslân opnieuw deel uit van het slagveld van de Tachtigjarige Oorlog. Aanvankelijk hadden 
de Staten het initiatief en sloegen zij het beleg voor Groningen, waar Rennenberg zich verschanst had, wachtend op een Spaanse ontzettingsmacht. In een poging dat 
leger een halt toe te roepen, leed de graaf Van Hohenlohe op de Harderberger heide een smadelijke nederlaag. Daardoor zagen de Staatse troepen die voor Gro
waren achtergebleven, zich gedwongen een veilig heenkomen te zoeken. Daarna was Rennenberg aan de winnende hand. De Staatse troepen leden enkele gevoelige 
nederlagen, maar van doorslaggevende betekenis waren die veldslagen niet. Niettemin slaagde Rennenberg erin belangrijke sterkten als Delfzijl, Wedde en Coevorden te 
veroveren. In het najaar van 1580 zette zijn leger de opmars in Fryslân voort, waarbij hem de Wouden en de Zuidwesthoek in handen vielen. Met een inderhaast opgeworpen 
schans bij Sotterum – aan de Zuiderzeedijk ter hoogte van Cornwerd – gelukte het de Staten het vijandelijk leger tot staan te brengen, en naderhand
terug te slaan en uit Fryslân te verdrijven. 

 

 Boksum (Fries: Boksum) is een dorp in de gemeente Menaldumadeel. Het telt anno 2004 ongeveer 400 inwoners. De oude Nederlandse naam Boxum
gebruikt. Evenals de overige dorpen in Menaldumadeel is ook Boksum ontstaan aan de Middelzee. De oude Middelzeedijk is hier nog een stille getuige van. Het dorp ligt 
ongeveer zeven kilometer ten zuidwesten van Leeuwarden, dichtbij het dorp Jellum in Littenseradeel. Naast een basisschool, dorpshuis en een kerk zijn er verder geen 
noemenswaardige gebouwen in Boksum. Van 1883 tot 1938 had Boksum, samen met het tweelingdorp Jellum, een station aan de spoorlijn van 
Stavoren, Jellum-Boxum genaamd. De Sint-Margaretakerk is gebouwd bovenop een terp en is omgeven door een kerkhof. De kerk werd oorspronkelijk gebouwd in de 12e 
eeuw en in de 13e eeuw vergroot. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wonnen de troepen van Filips II op 17 januari 1586 de Slag bij Boksum. Volgens de t
gedenkbord in de Sint-Margaretakerk, zijn tijdens deze slag duizend doden gevallen. 

Boksum ligt zo'n zeven km ten zuidwesten van Leeuwarden. Door de strenge vorst waren land- en waterwegen goed begaanbaar en konden de Spaanse troepen snel 
oprukken. Vanuit de Zuidwesthoek van Fryslân trokken de Spanjaarden al plunderend richting Leeuwarden. Een in alle haast geformeerde verdediging van Friese soldaten 
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leverde bij het dorp Boksum slag met het Spaanse leger. Naar overlevering vielen er enkele honderden doden, meest aan Friese zijde. Door de invallende dooi konden de 
Spaanse troepen met hun zware kanonnen niet verder oprukken en bleef Leeuwarden een belegering bespaard. De Spanjaarden pleegden bijna dagelijks invallen op Fries 
grondgebied. De bevolking werd geconfronteerd met plundering, branstichting, moord en gijzeling. Zo nu en dan ondernamen de Spanjaarden een poging o
westelijk gelegen delen van Fryslân te onderwerpen. De grootste inval vond plaats van 13 t/m 17 januari 1586. Zo’n 3000 Spaanse soldaten en 700 ruiters trokken tot 
aan Workum en Koudum. Een strenge vorstperiode had de wegen begaanbaar gemaakt en de Frieze meren vormden niet langer de natuurlijke barriere die invallen anders 
onmogelijk maakte. Nadat de omgeving was afgestroopt trok het Spaanse leger naar Het Bildt en de Dogeradelen. Dit gebied was tot dan toe veilig geweest.
invallende dooi deed de Spanjaarden besluiten van een verdere tocht af te zien. De bevelhebber Taxis achtte het risico te groot dat het leger geisoleerd zou raken en niet 
meer terug zou kunnen. In de ochtend van de 17e januari stuitten de Spanjaarden bij Boksum op een haastig gevormd Fries legertje, aangevuld met een aantal vrijwilligers. 
Het Friese leger was nog bezig stelling te zoeken en werd totaal verrast door de Spanjaarden. De Friezen werden ingeslotenen verslagen waarbij volgens de overlevering 
duizend doden vielen. Veel baat hebben de Spanjaarden niet bij deze overwinning gehad. Kort na de slag begon het flink te dooien en te regenen, zoda
zich in grote haast moesten terugtrekken. Hierbij lieten ze een groot deel van de buit en wapens achter. 

 

 

Tercio of Spaans vierkant 

Een Tercio (een derde) was tijdens de Renaissance een militaire formatie vergelijkbaar met de Zwitserse Garde. Tercio was een term voor een 

infanterieformatie van ongeveer 3.000 man, bestaande uit: piekeniers, zwaardvechters en haakbusschutters in een wederzijds ondersteunende formatie. Na de 
invoering hiervan werd de term ook wel aangeduid als Spaans vierkant en werd meer dan een eeuw beschouwd als een dominerende invloed op het g
oorlogvoering. 

Hierna verlegde Rennenberg het strijdtoneel naar de Overijsselse en Gelderse kwartieren. Maar op Steenwijk beet hij zijn tanden stuk. Het doorstond in de zeer strenge 
winter van 1580 op 1581 een maandenlang beleg. Rennenbergs leger had daarbij zware verliezen geleden en ook de stadhouder zelf was een gesloopt man. Hij  overleed 
de volgende zomer aan tuberculose en werd opgevolgd door Verdugo. Deze wist, door verraad enerzijds en nalatigheid van de plaatselijke commandan
Steenwijk in 1582 alsnog te bemachtigen. Hierna bleef de status quo min of meer gehandhaafd. Geen der partijen was sterk genoeg om de tegenstander zijn wil op te 
leggen, al lag het initiatief gedurende de jaren na 1580 voortdurende bij Verdugo. Ondertussen behoorden de Friese Wouden tot het niemandsland, dat door Leeuwarden, 
Steenwijk en Groningen werd begrensd. Daar had men het veelvuldig te stellen met vijandelijke invallen, maar ook met losgeslagen eigen volk en een Engels hulpleger dat 
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er geheel eigen opvattingen op na hield over wie vriend of vijand was, om nog maar te zwijgen van koude, honger en uitputting. De meeste mensen trokken weg, vooral 
naar de steden, waar ze door de ene pestgolf na de andere werden getroffen. In steeds grotere getale zwierven wolven door het woeste verlaten land. Af en toe wisten de 
Friese Staten een succesje te boeken, zeker nadat graaf Willem Lodewijk van Nassau in 1584 stadhouder was geworden. Er werden wachtposten uitgezet, verdedigingslinies 
opgeworpen, schansen aangelegd en de nodige legerhervormingen doorgevoerd. En dankzij de overmacht op zee slaagde men erin op de vijandelijke
een bruggenhoofd te slaan: de schans bij Oterdum. Hierdoor konden nu ook delen van de Groninger Ommelanden worden gebrandschat en aangedane wreedheden met 
gelijke munt worden betaald. Deze wederzijdse afschrikking leidde tot een zekere regulering en humanisering van de oorlogsvoering. Ze werden er afspraken gemaakt over 
de behandeling, vrijkoop en uitwisseling van krijgsgevangenen. Dit alles gecombineerd met de recente, relatief zachte winters maakte dat men in de Friese kleistreken w
geruster op werd. En met dit toegenomen gevoel van veiligheid, daalde navenant de bereidheid om nog langer brandschatting aan Verdugo af te dragen, totdat de winter 
begin 1586 ongenadig hard inviel. 

 

Taxis’ legermacht telde zo’n drieduizend voetknechten en zevenhonderd ruiters, toen ze vanuit de Wouden beslagen ten ijs kwamen. Daar stelden de Staten slechts 
tweeduizend man en amper ruiterij tegenover, terwijl hun stadhouder Willem Lodewijk schitterde door afwezigheid. Hij was in Den Haag om de nieuwe la
halen: de Engelse graaf van Leicester, die de leiding in Nederland namens koningin Elizabeth van Engeland in handen kreeg. De Friese troepen stonden zolang onder 
bevel van de Deense luitenant-kolonel Steen Maltesen. Taxis trok begin 1586 met zijn ruiters een spoor van brandstichting, plundering, moord en verkrachtin
Friese Greidhoek. Er werden  gevangenen gemaakt en veestapels samengedreven. Het Staatse leger volgde op afstand, niet bij machte om voor de verschroeide aarde in 
het strijdperk te treden. Maar toen het weer omsloeg en van zee dichte mistbanken het land binnendreven, ging het contact verloren. Toen de Deense Maltesen op 17 
januari noordwaarts richting Leeuwarden trok, doemde bij Boksum plotseling Taxis’ voorhoede uit het westen op. Het Staatse leger was volledig verrast en geen partij 
voor de Spaanse tercio’s. 

Over de uitslag bestaat geen twijfel. Velen sneuvelden in het eerste uur, anderen werden op de vlucht door Taxis’ ruiters achterhaald en vermoord. Zij die in Boksum 
omsingeld waren, gaven zich op genade over. De nederlaag was compleet. Maar ook aan Spaanse zijde werden de doden geteld, onder wie ook enkele Friezen als Carel van 
Dekama. Ondanks zijn klinkende overwinning zag Taxis zich door de invallende dooi gedwongen van zijn voorgenomen inval in de Bouwhoek af te zien. De dooi zette zelfs 
zo hard door dat Taxis zich halsoverkop op Groningen moest terugtrekken, een groot deel van de buit achterlatend. De meegevoerde krijgsgevangenen werden laten 
vrijgekocht. 

In 1589 lanceerde Willem Lodewijk in de raad van State een stoutmoedig krijsplan om tot de tegenaanval over te gaan. Na de ondergang van de Armada (1588 en door de 
militaire interventie in de Franse opvolgingsstrijd, had Spanje zijn hand overspeeld. Er moesten voor de Nederlanders nu wel kansen komen. En inderdaad wist prins 
Maurits binnen enkele jaren een flink aantal steden te veroveren, zoals Breda (1590), Zutphen, Deventer en Nijmegen (1591), Steenwijk (1592) en Geertruidenberg (1593). 
Voor de strijd in het noorden trok Willem Lodewijk zijn eigen plan. Hij achtte de stad Groningen, anders dan door list of verraad, te sterk om binnen één zomer
veroverd te kunnen worden. Dat vergde een jarenlange voorbereiding. Groningen zat als een spin in een web van land- en waterwegen. Zolang deze toegangspoorten niet 
onder controle waren, viel er aan een belegering niet te denken. Uiteraard kon Willem Lodewijk reeds de westelijke landweg naar Fryslân beheersen. Met de verovering 
van Zoutkamp (1589) volgde de controle over het Reitdiep, de open verbinding van de stad met de Lauwerszee.  De bevestiging van Kollum (1590) dreef Verdugo verder in 
het nauw. In samenwerking met prins Maurits werden vervolgens Delfzijl (1591) en Coevorden (1592( bedwongen, waarmee ook het Damsterdiep en de  zuidelijke heerweg 
over de Hondsrug afgesloten waren. En uiteindelijk wist Willem Lodewijk met de aanleg van de schans bij Bourtange (1593) ook de laatste Groninger landweg te blokkeren. 
Daarmee was de insluiting van de stad compleet en kon zij na een zes weken durend beleg door Maurits en Willem Lodewijk in de Unie van Utrecht worden teruggeleid: 
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de Reductie van Groningen in 1594. Toen de beide stadhouders drie jaar later ook de laatste Spaanse troepen over de grote rivieren verdreven, kon men i
pas weer opgelucht ademhalen. 

Hoewel de slagen bij Heiligerlee (1568) en Nieuwpoort (1600) tegenwoordig de bekendste wapenfeiten uit de Tachtigjarige Oorlog zijn, werd deze oorlog niet op het slagveld 
gewonnen. Toentertijd waren de militaire verhoudingen dusdanig dat het lot van de oorlog samenhing met de controle over de steden, omdat deze alleen met de grootste 
krachtsinspanning ingenomen konden worden. Maar vervolgens was men dan ook verzekerd van de macht over het omringende land. Pas met de komst van de echt zware 
artillerie, verloren de steden en schansen dit strategisch voordeel. Zo heeft Frederik Hendrik nog naam kunnen maken als stedendwinger, terwijl Napoleon later gewoon 
was zijn oorlogen op het slagveld uit te vechten. Daardoor stond er in 1586 bij Boksum weinig op het spel. Zelfs met een omgekeerde uitslag zou de slag amper van invloed 
op het verdere krijgsverloop zijn geweest. Want ook zegevierend moest het Spaanse leger immers de afmars blazen. De doorslaggevende overwinningen in 
Oorlog moesten nu eenmaal voor de stadswallen worden weggesleept. De slag bij Boksum is daarom een incident zonder strategische betekenis geweest.
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De Reformatie 
 

Gereformeerd protestantisme is een verzamelnaam voor calvinistische en daaraan verwante kerkelijke stromingen binnen het protestantse christendom
tijdens de Reformatie. Deze kerken gaan terug op wat wel de 'Zwitserse reformatie' wordt genoemd. De breuk die ontstond tussen Huldrych Zwingli
aangaande de avondmaalsleer gaf deze stroming een eigen karakter ten opzichte van het lutheranisme. Vandaag de dag worden het lutheranisme en het gereformeerd 
protestantisme beschouwd als de twee hoofdstromingen die uit de Reformatie zijn voortgekomen. 

De Protestantse Reformatie was het 16e-eeuwse schisma binnen het westerse christendom, dat ingezet werd door Maarten Luther, Johannes Calvijn
protestanten. Het startpunt van de Reformatie wordt traditioneel in 1517 gesitueerd, wanneer Maarten Luther zijn 95 stellingen uithangt aan de deur van de 
Wittenberg. In dit disputatio klaagt Luther de machtsmisbruiken van de clerus aan binnen de Rooms-katholieke Kerk. 

Volgens sommigen begon de Reformatie al in de 15e eeuw onder Johannes Hus. Andere vroege aanzetten tot verandering waren er al voor de 15e eeuw, gezien onder 
andere de opkomst van de Moderne Devotie van Geert Grote. Belangrijke vertegenwoordigers van de Reformatie waren Maarten Luther (Duitsland), 
(Zwitserland) en Johannes Calvijn (Frankrijk). Ze hadden de bedoeling om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Door de paus en andere
katholieke Kerk werd de Reformatie echter afgewezen en bestreden, hierbij gesteund door rooms-katholieke vorsten onder leiding van de jonge keizer Karel V
kwam het tot een breuk tussen de gereformeerden en de rooms-katholieken. Ondanks het verzet groeide de aanhang van de hervormingsgezinden snel, onder meer dankzij 
de verbreiding van de boekdrukkunst; ook voedde de Reformatie de politieke tegenstellingen tussen Europese vorsten en edelen, met als gevolg verschillende 
godsdienstoorlogen en opstanden. De invloed van de Reformatie strekt(e) zich uit over vele landen en is tot op de dag van vandaag merkbaar in Kerk
een groot deel van de wereld. De 16e-eeuwse Reformatie wordt door protestanten gezien als een grote en diep ingrijpende opwekking in de Kerk. 

Op het Concilie van Trente (1545-1563) werd in 126 stellingen (zgn. canones) onderdelen van de protestantse leer als dwaling gekenmerkt. Voor katholieken die van 
leer van de Rooms-katholieke Kerk afwijken en deze punten onderschrijven, gold en geldt het "Anathema Sit" = In de ban is hij. Daarbij moet worden aan
anathema's alleen voor katholieken gelden, en dus niet voor het overgrote deel van de protestanten van tegenwoordig, die niet katholiek gedoopt zijn. Met dit concilie werd 
een contrareformatie ingezet, die zich onder meer richtte op verbetering van priesteropleidingen, tegengaan van misstanden, invloed op het onderwijs, geloofspropaganda 
en de bestrijding van sommige protestantse stellingen, die in katholieke ogen ketterij uitmaken. Vooral de jezuïeten en de inquisitie waren actief in het bestrijden van de 
Reformatie. 

 
 

Johannes Calvijn Huldrych Zwingli 
 

Het nieuws over Luthers reformatorische ideeën verspreidde zich door de drukpers snel over de rest van Europa. In Engeland scheurde de Kerk zich onder Hendrik VIII 
af van Rome en werden de kloosters gesloten. In Denemarken slaagde Christiaan III er met de hulp van de Hanzesteden in om het Lutheranisme op te leggen aan 
Denemarken en Noorwegen. In Zweden benoemde koning Gustaaf I Wasa zichzelf tot hoofd van de Zweedse Kerk en dwong zijn onderdanen om de Lutherse hervorming 
te aanvaarden. Ook Frankrijk, Schotland en Zwitserland waren ontvankelijk voor de nieuwe ideeën. De man die zich zou ontpoppen als de belangrijkste protestantse 
hervormer van Europa was een Fransman genaamd Johannes Calvijn. 

De beweging van Calvijn, die later het calvinisme genoemd zou worden, zorgde voor een tweede reformatorische golf, nadat aanhangers van het lutheranisme
Luther de eerste vervolgingen door de Rooms-katholieke Kerk hadden ondervonden. 

De Gereformeerde Kerk in de Nederlanden volgde een geloofsleer zoals die in het jaar 1561 door Guido de Bres in de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
het onderwijs in de kerken maakte men gebruik van de door Petrus Datheen vertaalde Heidelbergse Catechismus, opgesteld in 1563. 
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Als onderdeel van het reformatorische streven ontstond in de 16e eeuw de revolutionaire stroming van de Wederdopers. Zij werden, mede vanwege hun kritische houding 
ten opzichte van Kerk en overheid, zwaar vervolgd, niet alleen van rooms-katholieke zijde, maar ook door lutheranen en calvinisten. In later tijd kregen zij de naam van 
Doopsgezinden. Een van hun leiders was de Fries Menno Simons; doopsgezinden werden -naar hem - ook wel Mennonieten genoemd. 

In Nederland is er in de Gereformeerde Kerk in het begin van de 17e eeuw een strijd ontstaan over de leer van de predestinatie. Gomarus vertolkte het calvinistische 
gevoelen, dat door Arminius werd aangevochten. Op de nationale synode van Dordrecht (1618-1619) werden de afwijkende standpunten streng veroordeeld, en de 
remonstranten werden afgezet. Om de calvinistische leer te verdedigen werden de Dordtse Leerregels, ook wel de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten
Om de kerkelijke gemeenten in hun verband te bewaren en te regeren werd een kerkenordening aangenomen, die de naam draagt van Dordtse Kerkorde

Een notaris is Makkum vergeleek in de zeventiende de gereformeerde predikanten met vogelvangers: eerst fluiten ze vriendelijk, maar wanneer zij de vogels onder het net 
hebben, draaien zij diezelfde vogels de nek om. Wanneer de notaris dit eerder had geweten, zou hij nooit lidmaat van de gereformeerde kerk zijn geworden. Drie zaken 
vallen op aan het bovenstaande: naast de moeite die de notaris heeft genomen om beeldende woorden te kiezen, blijkt dat hij lidmaat was geworden, zij het vrijwillig, en 
het wordt duidelijk dat hij een afkeer had gekregen van de gereformeerden. De notaris was toegetreden tot de publieke, heersende gereformeerde kerk in de periode van 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Van 1580 tot 1796 vormden de gereformeerden de publieke kerk. Die kerk was bevoorrechten werd bevoogd door de 
overheden. Katholieken en doopsgezinden mochten hun geloof niet publiekelijk belijden en waren aangewezen op huisgodsdiensten of verscholen vermaningen. Wat was 
de publieke kerk en hoe bepaalde deze het leven van de inwoners van Fryslân. 

In de jaren twintig van de zestiende eeuw werd er al dan niet openlijk kritiek geleverd op de leer en het leven van de katholieke geestelijkheid. De eerste godsdienstige 
dissidenten die overgingen tot eigen gemeentevorming waren de dopers, die door de overheden streng werden vervolgd. Ondanks die vervolgingen bleven de dopers een 
grote aantrekkingskracht uitoefenen. De belangrijke concurrenten op wat wel de Friese zielenheilsmarkt is genoemd, waren sinds het derde kwart van de
de gereformeerden, die in enkele steden (Leeuwarden en Sneek) in de jaren zestig de ‘gemeenten onder het kruis’ vormden. Aan de verdrukking van de gereformeerden 
kwam definitief een einde in 1580 toen zij via een staatsgreep de macht naar zich toe trokken. Toen werd deels bewaarheid wat Viglius van Aytta in 1567 al vreesde: 
‘Mannen van gezag hebben ons gewaarschuwd dat de calvinisten en de andere scheurmakers de gewetensvrijheid slechts preken zolang zij ze voor zichzelf behoeven, 
maar als zij eens de macht hebben gewonnen, geen andere godsdienst zullen gedogen dan de hunne’ . Na de coup in het begin van 1580 en na de ontmanteling van de 
blokhuizen werd door de Gedeputeerde Staten in maart van dat jaar een resolutie uitgevaardigd, die wel de grondwet van de Friese kerk is genoemd. De gevolgen van deze 
revolutie waren ingrijpend. De seculiere en reguliere geestelijken moesten zich onthouden van ‘paapse’ ceremoniën en prediking, zowel heimelijk als openbaar, op straffe 
van rechtsvervolging of pensioenverlies. Met andere woorden: alle priesters werden uit hun ambt gezet. Oude huurcontracten van geestelijke goederen wer
De inkomsten uit kerkelijke goederen werden gebruikt voor het onderhoud van predikanten en schoolmeesters, armen en voor andere vrome doelen. De kloostergoederen 
werden bestemd voor de financiering van de Franeker universiteit, die primair bedoeld was om gereformeerde predikanten op te leiden. Het patronaatsrecht, het 
benoemingsrecht van geestelijken dat nu uitsluitend betrekking had op gereformeerde predikanten, bleef in handen van hen die het vanouds bezaten, namelijk de 
grietmannen. ‘Zijnde de notabelste personen, goede patriotten en liefhebbers van de gereformeerde religie’. Jaarlijks moesten de grietmannen rekenscha
Gedeputeerden, wat inhield dat zij zo snel mogelijk beelden en altaren uit de kerken verwijderden 'ende alles wat totter Roomscher ceremonien ende duyvelsche afgodery 
ghedient heeft’. Alle dorpen en steden moesten zo snel mogelijk worden voorzien van predikanten en schoolmeesters, De schoolmeesters waren ook koster. Deze reformatie 
betekende een duidelijke breuk in de Friese geschiedenis:  de vijftig kloosters en de eeuwenoude klooster- en parochiegeestelijkheid verdwenen en de gereformeer
hadden voortaan het monopolie op de openbare godsdienstoefening, hun toegekend door de overheid. De katholieke veelkleurige liturgie werd teruggebracht tot een aantal 
sobere kerkdiensten. Het aantal sacramenten werd gereduceerd tot twee: de doop en het avondmaal. De vele missen werden vervangen door een beperkt aantal plechtige 
avondmaalsvieringen. Dat avondmaal was alleen toegankelijk voor hen die belijdenis deden van hun geloof. Wie lidmaat was geworden, was bereid om de oude Adam te 
laten afsterven en, zo hij of zij zondigde, zich in principe te onderwerpen aan de kerkelijke tucht. Het breken van het brood en drinken van de wijn rond de avondmaalstafel 
was het kernritueel van het gereformeerde protestantisme, al kwam er van een geregelde avondmaalsviering in veel dorpen niets terecht. 
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De Protestantse Reformatie was het 16e-eeuwse schisma binnen het westerse christendom, dat ingezet werd door Maarten Luther, Johannes Calvijn
protestanten. Het startpunt van de Reformatie wordt traditioneel in 1517 gesitueerd, wanneer Maarten Luther zijn 95 stellingen uithangt aan de deur van de 
Wittenberg. In deze disputatie klaagt Luther de machtsmisbruiken van de clerus aan binnen de Rooms-katholieke Kerk. Volgens sommigen begon de Reformatie al in de 
15e eeuw onder Johannes Hus. Andere vroege aanzetten tot verandering waren er al voor de 15e eeuw, gezien onder andere de opkomst van de Moderne Devotie
Grote. Belangrijke vertegenwoordigers van de Reformatie waren Maarten Luther (Duitsland), Huldrych Zwingli (Zwitserland) en Johannes Calvijn (Frankrijk)
de bedoeling om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Door de paus en andere leiders binnen de katholieke Kerk werd de Reformatie echter afgewezen en 
bestreden, hierbij gesteund door rooms-katholieke vorsten onder leiding van de jonge keizer Karel V. Hierdoor kwam het tot een breuk tussen de gereformeerden en de 
rooms-katholieken. Ondanks het verzet groeide de aanhang van de hervormingsgezinden snel, onder meer dankzij de verbreiding van de boekdrukkunst
Reformatie de politieke tegenstellingen tussen Europese vorsten en edelen, met als gevolg verschillende godsdienstoorlogen en opstanden. De invloed van de Reformatie 
strekt(e) zich uit over vele landen en is tot op de dag van vandaag merkbaar in Kerk en samenleving over een groot deel van de wereld. De 16e-eeuwse Reformatie wordt 
door protestanten gezien als een grote en diep ingrijpende opwekking in de Kerk. Op het Concilie van Trente (1545-1563) werd in 126 stellingen ( canones) onderdelen 
van de protestantse leer als dwaling gekenmerkt. Voor katholieken die van de leer van de Rooms-katholieke Kerk afwijken en deze punten onderschrijven, gold en geldt 
het "Anathema Sit" (in de ban is hij). Daarbij moet worden aangetekend dat de anathema's alleen voor katholieken gelden, en dus niet voor het overgrote deel van de 
protestanten van tegenwoordig, die niet katholiek gedoopt zijn. Met dit concilie werd een contrareformatie ingezet, die zich onder meer richtte op verbetering van 
priesteropleidingen, tegengaan van misstanden, invloed op het onderwijs, geloofspropaganda en de bestrijding van sommige protestantse stellingen, die in katholieke ogen 
ketterij uitmaken. Vooral de jezuïeten en de inquisitie waren actief in het bestrijden van de Reformatie. 

 

Luther verzette zich tegen het idee dat de mens zelf zijn redding moet bewerkstelligen. Hij greep terug op de teksten van de apostel Paulus, waarin deze uitlegt dat redding 
voortkomt uit de genade van God, niet uit werken van de mens. Luther verzette zich daarom sterk tegen de handel in aflaten. Een belangrijk verschil tussen Lut
een verlichte denker als Erasmus was dat Luther de leer van de vrije wil tot het goede afwees, terwijl Erasmus deze juist verdedigde. Het nieuws over Luthers 
reformatorische ideeën verspreidde zich door de drukpers snel over de rest van Europa. In Engeland scheurde de Kerk zich onder Hendrik VIII af van Rome en werden de 
kloosters gesloten. In Denemarken slaagde Christiaan III er met de hulp van de Hanzesteden in om het Lutheranisme op te leggen aan Denemarken en 
Zweden benoemde koning Gustaaf I Wasa zichzelf tot hoofd van de Zweedse Kerk en dwong zijn onderdanen om de Lutherse hervorming te aanvaarden. Ook Frankrijk, 
Schotland en Zwitserland waren ontvankelijk voor de nieuwe ideeën. De man die zich zou ontpoppen als de belangrijkste protestantse hervormer
Fransman genaamd Johannes Calvijn. De beweging van Calvijn, die later het calvinisme genoemd zou worden, zorgde voor een tweede reformatorische golf, nadat 
aanhangers van het lutheranisme van Maarten Luther de eerste vervolgingen door de Rooms-katholieke Kerk hadden ondervonden. De Gereformeerde Kerk
Nederlanden volgde een geloofsleer zoals die in het jaar 1561 door Guido de Bres in de Nederlandse Geloofsbelijdenis was samengevat. Voor het onderwijs in de kerken 
maakte men gebruik van de door Petrus Datheen vertaalde Heidelbergse Catechismus, opgesteld in 1563. Als onderdeel van het reformatorische streven ontstond in de 
16e eeuw de revolutionaire stroming van de Wederdopers. Zij werden, mede vanwege hun kritische houding ten opzichte van Kerk en overheid, zwaar vervolgd, niet
van rooms-katholieke zijde, maar ook door lutheranen en calvinisten. In later tijd kregen zij de naam van Doopsgezinden. Een van hun leiders was de Fries 
doopsgezinden werden -naar hem - ook wel Mennonieten genoemd. In Nederland is er in de Gereformeerde Kerk in het begin van de 17e eeuw een strijd ontstaan over de 
leer van de predestinatie. Gomarus vertolkte het calvinistische gevoelen, dat door Arminius werd aangevochten. Op de nationale synode van Dordrecht
werden de afwijkende standpunten streng veroordeeld, en de remonstranten werden afgezet. Om de calvinistische leer te verdedigen werden de Dordtse Leerregels
wel de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten genoemd, opgesteld. Om de kerkelijke gemeenten in hun verband te bewaren en te regeren werd een kerkenordening 
aangenomen, die de naam draagt van Dordtse Kerkorde. 
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Verspreiding van de beeldenstorm in de Nederlanden 

Een beeldenstorm is de vernieling op grote schaal van heiligenbeelden en andere objecten van religieuze kunst alsmede van liturgische gebruiksvoorwerpen
geschiedenis wordt de term gebruikt als verzamelnaam voor een reeks vernielingen van katholieke religieuze plaatsen door protestanten in tal van landen van 
Bijvoorbeeld in 1522 te Wittenberg, in 1523 te Zürich, in 1530 te Kopenhagen, in 1534 te Münster, in 1535 te Genève, in 1537 te Augsburg, in 1559 in 
slotte in 1566 in Frankrijk en de Nederlanden. Vooral de vernielingen in de Lage Landen, die plaatsvonden tussen 10 augustus en oktober 1566, raasden als een storm 
door de bisdommen. In drie weken tijd werden vele kerken geschonden en het interieur vernield. De verscherpte tegenstellingen die mede een gevolg waren van de 
beeldenstorm leidden indirect tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Bij de zestiende
beeldenstormen vernielden of roofden woedende menigten de inventaris en bibliotheek van honderden katholieke kerken, kapellen, abdijen en kloosters
doopvonten, reliekhouders, koorgestoelten, kansels, orgels, kelken, schilderijen, missalen en gewaden moesten het ontgelden. Het aantal boeken 
heel groot. Zo werd bijvoorbeeld op 22 augustus 1566 de complete bibliotheek van het Dominicanenklooster Het Pand te Gent in de rivier de Leie
droogvoets de oversteek kon maken. Ook het met religieuze voorstellingen beschilderde stucwerk aan de wanden werd vaak vernield. 

Volgens sommigen had de beeldenstorm een religieuze oorzaak: in de 16e eeuw kwam het calvinisme op in de Nederlanden. De aanhangers van het calvinistisch 
protestantisme zouden erg gekant zijn tegen het vereren van heiligen. Zij baseerden zich daarbij op de Bijbelse Tien geboden, waarin sprake is van het verbod om beelden 
te vereren. Ook zouden de beeldenstormers zich aan de uitbundige rijkdom ergeren binnen die (door hen aangevallen) kerkgebouwen. Deze opvatting wordt tegenwoordig 
betwist. Historici wijzen op sociale ontevredenheid die mede de aanleiding zou zijn geweest. Ook de opkomst van een middenklasse wordt in verband gebracht met de 
Beeldenstorm. Die zou een symbolische daad zijn geweest van een opkomende groep. Een groot deel van het volk was niet geïnteresseerd in theologische scherpslijperij, 
maar zag in het calvinisme een mogelijkheid zich te ontworstelen aan het oude gezag. Zelf waren de calvinisten, die voornamelijk in stedelijke centra actief waren, van 
mening dat een kerk zo sober mogelijk moest zijn ingericht: cultuurkenmerk van de opkomende stedelijke burgerij toen. Het calvinistisch-protestantisme wordt wel gezien 
als belangrijkste emancipatorische uitdrukking op religieus gebied van de economisch sterker wordende burgerij. Gelet op de belangrijke rol in de toenmalige samenleving 
van de Rooms-katholieke religie en kerk had dit onmiddellijke grote maatschappelijke consequenties. In dit opzicht wordt de Beeldenstorm van 1566 wel g
tastbare uiting van de 'doorbraak' van een burgerij die niet langer meer door de Rooms-katholieke Kerk wordt beïnvloed. Vanwege de religieuze tegenstellingen in de 16e 
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eeuw werden protestantse Nederlanders ook wel ketters genoemd. Door de kerk van Rome werd het gebruikt om iedereen die van de heersende leer afweek daarmee aan 
te duiden. 

De gereformeerde kerk was naast avondmaalsgemeente bestaande uit lidmaten, vooral een publieke kerk. Sinds de tijd van de belangrijkste stadhouder die Fryslân heeft 
gekend, Willem Lodewijk, bezochten de Nassaus de Grote Kerk te Leeuwarden. Deze stadhouder heeft veel betekend voor de consolidering van de publieke kerk. Zo kon 
de publieke kerk zich tot de overheid wenden om maatregelen te nemen tegen clandestiene missiepaters en doopsgezinde voorgangers. De gereformeerde ke
materiaal bovendien bevoorrecht maar tegelijk door de overheid beknot. Alleen lidmaten of liefhebbers konden openbare ambten bekleden. Katholieken en doopsgezinden 
konden in principe geen openbare functies vervullen en waren tot tweederangs burgers geworden. De Gedeputeerde Staten beschouwden zichzelf als  ‘voedsterheren’ van 
de gereformeerde kerk. Zij droegen er zorg voor dat de gehele ’kercke onses Vaderlants’ - waaronder ook werden verstaan de ouderlingen, predikanten, kerkenraden, 
classes, synodes en armenvoogden – naar de leer van de apostelen werden onderhouden. Soms wilden zij zelfs toezien op de kerkelijke tucht. De Ged
als ‘Voetsterheeren, opperste Boumeesters ende Beschermers naest Godt van den kercke Godes’, maar een symbiose vormden kerk en staat zeker niet. Toen bijvoorbeeld 
in de jaren vijftig  van de zeventiende eeuw de synode de Gedeputeerden verzocht om in iedere grietenij en in elke stad soldaten te legeren ter bestrijding van de ‘paapse 
ceremoniën’, ging dit de bestuurders in Leeuwarden te ver. Ondanks de predikanten en het aandringen van vele synodes op het verminderen van de religieuze plurif
in Friesland, bleef ook dit gewest in godsdienstig opzicht veelkleurig. In de publieke kerk was plaats voor lidmaten en liefhebbers van de gereformeerde religie. Liefhebbers 
zijn mensen die wel naar de kerk gingen en hun kinderen lieten dopen, maar dat zonder professie (geloften afleggen) van geloof wilden doen. Dit verschijnsel van liefhebbers 
verklaart mede een wonderlijke paradox binnen de gereformeerde kerk: hoewel bevoorrecht door de overheid, bleef het aantal lidmaten lange tijd gering. Een k
kon bij wijze van spreken vol zitten, terwijl er maar drie of vier lidmaten in een dorp waren. Om allerlei redenen werden vele Friezen geen lidmaat van de publieke kerk. 
Een van de redenen was dat de gereformeerden lange tijd geen echt missionair besef hadden. De oude kerk bleef nog altijd aantrekkingskracht uitoefenen. De 
doopsgezinden maakten omstreeks 1600 maar liefst een kwart uit van de bevolking en overtroffen getalsmatig de gereformeerden. Vermoedelijk hebben vele Friezen zich 
ook nimmer aangesloten bij een kerk. Zij worden in de bronnen wel neutralisten genoemd. 

Calvinisme en onverdraagzaamheid werden en worden vaak als synoniem beschouwd. In 1575 werd in Geneve opgemerkt dat er meer liefde in de hel te vinden was dan 
in deze stad van Calvijn. Dergelijke intolerante geluiden waren ook geregeld in Friesland te horen. In 1601 vertaalden twee predikanten uit Sneek, 
voorzitter van de Synode van Dordrecht Johannes Bogerman, een boekje van Beza, de opvolger van Calvijn, waarin gepleit werd voor het terechtstellen van de ketters. 
Naar aanleiding van deze oproep van Bogerman ten gunste van het ketterdoden, verweet een doopsgezinde de calvinisten liefdeloosheid en gewetensdwang. In veel proza 
van gereformeerde predikanten klinkt achterdocht door en een slaafse verheerlijking van de overheden van wie zij afhankelijk waren voor hun benoeming en vaak evenee
voor hun levensonderhoud. Uit hun geschriften blijkt ook de angst voor de concurrentie van de verboden denominaties van de katholieken en doopsgezinden, wat 
doopsgezinde en katholieke tijdgenoten doorgaans als liefdeloosheid uitleggen. Heel vaak getuigen hun uitingen ook van een zekere mate van verongelijktheid. Ook na de 
machtsgreep van 1580 maakten mannen de dienst uit in het politieke en kerkelijke leven. Dankzij de aantekeningen in het kerkenraadsboek van de gereformeerde kerk 
in Jelsum van de hand van de achttiende eeuwse predikant ds. J.C. Wiersma kunnen wij echter een glimp opvangen van hen die het merendeel vormen op de 
lidmatenlijsten van de kerk: de vrouwen. Wiersma beschrijft een tweehonderd sterfbedden die hij als dorpsdominee heeft meegemaakt, waaronder dat van Trijntie Gerrits. 
Vrouwen komen we niet vaak uitvoerig tegen in de kerkelijke bronnen, tenzij als zondaressen die onder de tucht vielen. Trijntie had het geluk haar ‘biograaf’ te vinden in 
Wiersma. Dankzij deze dominee treedt zij uit de anonimiteit van de geschiedenis. Wie zou niet geroerd worden door de beschrijving van haar overlijden in 1754? Nog maar 
begin twintig stierf zij in het kraambed na nog geen jaar getrouwd te zijn,  ‘tot een gevoelige smerte en overgrote droefheit wel in ’t gemeen van alle ahre vrienden, maar 
voornamelijk van haar man, want sij hadden malkander teder lief. Sij leefde seer godsdienstig en godvrugtig, dies heeft men grond van hoope van haar salige overgang. 
Haar kindje is nog in ’t leven’.  
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Het mastoproer 

 
Een al jaren slepende factiestrijd in Leeuwarden, die in 1608 - mede naar aanleiding van het vervolgen van de doopsgezinden - was begonnen, resulteerde op Nieuwjaarsdag 
1610 in het befaamde Leeuwarder mastoproer, een geweldadig verzet tegen het streng calvinistische en conservatieve stadsbestuur wegens o.a. manipulaties bij 
continuering in functies en vergeving van ambten en toegeigening van opcenten, tegen de achtergrond van theologische kwesties (remonstranten, rekkelijken
Arminianen versus contra-remonstranten, preciezen of Gomaristen). Een grote menigte rameide met een scheepsmast de deur van het raadhuis in waarbij de inv
werd vernield. Volgens raadsheer en geschiedschrijver Johan van den Sande waren de betrokkenen 'meest libertinen, papisten, mennonisten en ander sectarisen'
stadsbestuur werd vervangen door een nieuwe magistraat, die minder lidmaten telde dan voor heen. De nieuwe bestuurders wilden een verbeterd regeringsreglement, 
maar werden hierin tegengewerkt door gereformeerden met steun van stadhouder Willem Lodewijk. De gereformeerden fulmineerden tegen een nieuw regeringsreglement, 
want hierin zouden 'gespagnoliseerde, gecorrumpeerde, Papisten ende andere vyanden van 't gemeene-best' een plaats kunnen krijgen'. De onenigheden liepen zo hoog op 
dat de Staten-Geraal in 1616 ingrepen. Het restultaat van deze factiestrijd was dat Willem Lodewijk vanaf januari 1617 kon steunen op een magistraat die in meerderheid 
weer uit gereformeerden bestond. Willem Lodewijk was in 1616 verantwoordelijk voor de ‘wetsverzetting’ in Leeuwarden, waarbij de heterodoxe lieden en neutralisten’ in 
Leeuwarden, waarbij de heterodoxe lieden en neutralisten en ‘waggelmutsen’ (loszinnige twijfelaars), die tijdens het mastoproer van 1610 de macht hadden 
de magistraat, werden vervangen door betrouwbare Geneefse geuzen en Bogermanadepten. 

Op nieuwjaarsdag van het jaar 1610 verzamelde zich een menigte voor het raadhuis in Leeuwarden. Daar vond op dat moment de jaarlijkse verkiezing van nieuwe 
magistraten plaats. Men vond dat er vriendjespolitiek bedreven werd en dat de bestuurders uit steeds dezelfde kleine groep Leeuwarders werden gekozen. Voor de burgers 
die zich buitengesloten voelden was er slechts één mogelijkheid zich toegang tot de macht te verschaffen: het voeren van buitenparlementaire actie. Daartoe werd het 
stadsvolk gemobiliseerd om de heren op het raadhuis onder druk te zetten. Op straat kreeg men steeds meer de overtuiging dat ook dit jaar de nieuwe bestuurders uit de 
bestaande groep zouden komen. Nadat tevergeefs op de deur van het raadhuis was geklopt, liep de zaak volledig uit de hand. De menigte gooide met st
van het raadhuis in. Ze haalden de mast van een in de gracht afgemeerd schip, en ramden daarmee met veel kabaal de deur van het raadhuis in. De oude magistraten 
werden uit het raadhuis gejaagd en in hun plaats werden anderen geïnstalleerd, die de steun hadden van de belangrijkste stedelijke corporaties, de gilden en de schutterij. 
Ook na deze machtsgreep bleef het nog dagenlang onrustig in de stad. Het Leeuwarder stadsbestuur – de magistraat – bestond in die tijd uit  vier burgemeesters, ze
schepenen en twee bouwmeesters, die twee jaar zitting hadden. Elk jaar werd de helft van deze ambtsdragers vervangen. De verkiezing, die altijd op 1 januari plaatsvond, 
was even omslachtig als voorspelbaar. Meestal werden afgaande magistraten herkozen of kwamen hun naaste verwanten op het pluche. Geen wonder dat veel burgers 
zich buitengesloten voelden. Nicolaas Mulerius, van 1608 tot 1614 rector van de Latijnse school in Leeuwarden, hekelt het ambtsbejag van zijn stadgenoten: wanneer een 
bestuurder een aantal jaren op het pluche heeft gezeten ‘soo soude hy geerne het kussen aen sijn broeck genaeyt hebben, om daer altoos op te sitten: dat is de corle (kern) 
van de sake daer men om twistet, ende Landen en Steden in roere stelt’. 

Wetsverzettingen als het ‘mastoproer’ waren in de zeventiende eeuw niet ongebruikelijk in de republiek. Zelden ging het met zoveel geweld gepaard. Maar h
aan de hand dan alleen een uit de hand gelopen interne strubbeling om de toegang tot de macht. Er waren twee belangrijke kwesties mee verbonden, die op een nogal  
ingewikkelde manier door elkaar liepen: de strijd om het behoud van de stedelijke autonomie en de vraag in hoeverre niet-gereformeerden in de stad getolereerd mochten 
worden. In Fryslân oefenden het Hof van Friesland en de stadhouder al vanaf ongeveer 1500 het recht van magistraatsbestelling uit, wat inhield dat zij grote invloed 
hadden op de samenstelling van de stadsbesturen van de Friese steden. Met de Nederlandse Opstand (het begin van de Tachtigjarige Oorlog) kwam hierin geen verandering, 
behalve in Leeuwarden een Franeker. Deze steden wisten in 1586 van de Staten Generaal de vrije magistraatsbestelling te verkrijgen. ‘Vrij’, dat wil zeggen: zonder 
bemoeienissen van buitenaf. Dit was tot groot ongenoegen van Willem Lodewijk van Nassau, sinds 1584 stadhouder van Fryslân, en niet alleen omdat hij hierdoor in zijn 
gezag werd aangetast. Door het wegvallen van toezicht van buitenaf, zijn toezicht dus, konden bovendien personen die de gereformeerde religie en het va
waren toegedaan in het stadsbestuur komen, zoals ‘libertinen ende heimelike spaensgesinden’.  Dat was in deze ‘sorgliken tyden’, waarbij de vijand nog nabij was, niet 
zonder gevaar. Willem Lodewijk was namelijk een groot voorvechter van de gereformeerde religie van de calvinisten die in 1580 aan de macht waren gekomen. Ook al had 
de stadhouder geen bemoeienis meer met de benoemingen, hij had aanvankelijk weinig te klagen over het calvinistische gehalte van het Leeuwarder stadsbestuur. In 
1580 was de gereformeerde kerk de enig toegestane kerk geworden. Doopsgezinden en rooms-katholieken mochten geen publieke ambten bekleden en daar werd ook door 
de Leeuwarder overheid de hand aan gehouden.  

De calvinisering van de stad begon pas echt nadat in 1604 de onverzettelijke calvinist Johannes Bogerman als predikant naar Leeuwarden werd beroepen. Niet alleen 
werden dansscholen verboden en het tappen voor de kerkdienst, maar ook werd de doopsgezinden in de stad het vuur aan de schenen gelegd. Het doopsgezin
van weerloosheid had hun tot dan toe geen problemen opgeleverd, aangezien zij de voor elke burger verplichte schuttersdienst steeds had kunne afkopen. Nu werd echter 
hun weigering om wapens te dragen gebruikt als een stok om de hond te slaan: wie weigerde het schutterskleed te dragen, zo werd bepaald, mocht geen nering meer in 
de stad uitoefenen. Luttele maanden later werden enkele weigerachtige menisten zelfs zonder pardon de stad uitgezet, tot ongenoegen van de schutterij en een minderheid 
in de magistraat. Intussen lag de meerderheid van de magistraat ook om een andere reden onder vuur. Het kiesstelsel, zoals dat in 1586 was vastgelegd, werkte het 
bevoordelen van een kleine groep in de hand. Het aantal jaren dat magistraten gemiddeld aan de macht bleven steeg na 1586 dan ook pijlsnel, evenals de mate waarin zij 
de lucratieve ambten wisten te monopoliseren. Het mastoproer van 1610, waarbij zij op hardhandige wijze van het raadhuis werden verjaagd, was het gevolg. Daardoor 
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nam de invloed van de gewone burgerij toe. Ook op religieus terrein was er een nieuwe wind gaan waaien: de nieuwe magistraat maakte direct een einde
van de doopsgezinden. 

 

Deze gebeurtenissen waren niet naar de zin van Willem Lodewijk. Zolang Leeuwarden zich hield aan het reglement op de magistraatsbestelling van 1586 kon hij weinig 
uitrichten, maar toen er plannen werden gesmeed om een nieuw reglement te ontwerpen, waarbij meer burgers bij het bestuur zouden worden betrokken, kon hij zijn 
invloed laten gelden. Voor een dergelijk reglement was namelijk de toestemming nodig van de hogere overheden, van de Staten van Friesland, het Hof 
Het werd een slepend geschil, waarbij calvinisten en niet-calvinisten in en buiten de stad zich danig roerden. Voor Willem Lodewijk en de zijnen was een nieuw reglement 
onaanvaardbaar, omdat zich dan ‘gespagnoliseerde, gecorrumpeerde, Papisten ende andere vyanden van ’t gemeene-best’ in het Leeuwarder stadsbestuur konden 
indringen. Na veel touwtrekken verleenden de Staten van Friesland in februari 1615 machtiging aan stadhouder, Gedeputeerde Staten en het Hof om de knoop door te 
hakken. Het nieuwe reglement, dat laatstgenoemden eenzijdig uitvaardigden, was vrij gematigd: het stadsbestuur bleef autonoom en stadhouder en Hof kregen gen directe 
zeggenschap op de magistraatsbestelling, zoals dat in negen andere Friese steden wel het geval was. Het belangrijkste verschil was dat voortaan de vereisten waaraan een 
kandidaat moest voldoen veel nauwkeuriger werden omschreven dan in het reglement van 1586 het geval was. Hij moest bij voorkeur lidmaat zijn van de ‘ware 
gereformeerde gemeente’, of anders onder ede verklaren dat hij ‘deese religie, soe die in dese Provincie aengenomen… holdet voer de ware Christelycke… religie’. Vo
burgers die naar heterodoxe of indifferente, ‘libertijnse’ opvattingen overhelden, was dus geen plaats meer in de magistraat. Bovendien zou op 1 januari 1616 de eerste 
magistraat geheel worden aangesteld door de stadhouder, de Gedeputeerden en het Hof, waardoor zij nog jarenlang verzekerd zouden kunnen zijn van medestanders in 
de magistraat. Voor de Leeuwarder magistraten was dit onaanvaardbaar. Zij hadden nu nog een laatste kans: een beroep op de Staten-Generaal. Twee magistraten 
vertrokken naar Den Haag om hun zaak te bepleiten. Daarmee raakte Leeuwarden betrokken bij de felle twisten die op dat moment woedden tussen remonst
contraremonstranten, een theologenruzie die nauw verweven raakte met de politiek en bijna uitliep op een burgeroorlog. De Staten van Holland waren onder leiding van 
hun landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt op de hand van de remonstranten, terwijl de oostelijke en noordelijke gewesten de zaak van de contraremonstranten 
steunden. In Fryslân was het vooral stadhouder Willem Lodewijk die als calvinist de contraremonstranten steunde, en hij wilde beslist voorkomen dat de twist naar zijn 
gewest zou overslaan. Van Oldenbarnevelt zag van zijn kant nu een prachtige mogelijkheid om in Fryslân in troebel water te vissen. ‘Mijn Heeren’, zo sprak hij de Staten
Generaal toe, ‘de saeck van Leeuwarden is so cleyn niet te achten, want Leeuwarden gewonnen, Vrieslant gewonnen’. Op zijn initiatief werden drie afgezanten van de 
Staten-Generaal uit Den Haag naar Fryslân gezonden om te proberen een verzoening tot stand te brengen. Zij moesten er in elk geval voor zorgen dat het reglement van 
1586 gehandhaafd bleef. De drie heren waren geheide remonstranten en vrienden van Van Oldenbarnevelt. Eind december 1615 arriveerden zij in Leeuwarden, waar zi
gastvrij door Willem Lodewijk werden ontvangen. Die vriendelijkheid was maar schijn, want de stadhouder speelde een uiterst geraffineerd spel. Hij liet het voorkomen 
alsof hij bereid was tot concessies, maar in werkelijkheid hield hij strak vast aan zijn standpunt. Gebruik makend van de bemiddeling van de Haagse afgezanten ( die 
hem eigenlijk de voet dwars moesten zetten) wist hij zijn tegenstanders stap voor stap terug te dringen, totdat hij ze schijnbaar moeiteloos kon dwingen het nieuwe 
reglement te accepteren. Op oudejaarsdag gebruikten de ‘Haagse’ heren het middagmaal op het stadhouderlijk hof en maakten van de gelegenheid 
te dringen dat de volgende dag personen zouden worden gekozen die ‘moderaet en redelijck’ waren. Het was vergeefse moeite. 
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Soldatengalg 

In de volksmond werd de galg vóór het Blokhuis sedert 1639 veelal aangeduid als de ‘soldatengalg', daar deze vanaf dat moment hoofdzakelijk diende voor de terechtstelling 
van militairen. Misdadigers die door het Hof van Friesland ter dood werden veroordeeld, moesten hun straf doorgaans ondergaan aan de Harlingertrekweg, destijd ook 
wel aangeduid als het Galgerak. Ter plaatse van het huidige kantoor van zorgverzekeraar De Friesland bevond zich destijds het zogenaamde ‘Gerecht' een enorme 
zeskantige gemetselde put met daarboven een drietal stijlen waaraan de lijken van geëxecuteerden werden opgehangen om vervolgens 'ten prooi te worden gelaten aan de 
vogelen des velds'. In 1456 bevond zich op deze plek reeds een terechtstellingsplaats, getuige een nadere grensbepaling tussen de stad Leeuward
Leeuwarderadeel, binnen welke grens eerstgenoemde autoriteit haar hoofd- en halsrecht mocht doen laten gelden.  Ook werden er (on)gehuwde moeders die hun 
pasgeborene om het leven hadden gebracht in een zak genaaid en in het ‘Galgediep' verdronken om vervolgens op een rad tentoon te worden gesteld, veelal met een pop 
in de hand. Dit ter afschrikking van langsvarende trekschuitreizigers. De oude Leeuwarder terechtstellingsplaats is herkenbaar op een gezicht op de stad vanuit het 
westen uit 1774. Midden 19de eeuw stond deze plek nog steeds bekend als ‘het Oud Gerecht' en werd de Harlinger Trekvaart ter plekke aangeduid 
Galgediep. Het 17de-eeuwse ‘Album Studiosorum Leovardiensis', het lidmaatschapsregister van de Leeuwarder Studentenvereniging in Franeker, gaf door middel van 
getekende poppetjes aan deze galg boven de put aan hoe vaak leden zich aan wanbetaling van contributie schuldig maakten.  

De remonstranten (of de Remonstrantse Broederschap) zijn een afsplitsing van de (Nederduits) Gereformeerde Kerk, ontstaan in het begin van de 
Remonstrantse Broederschap heeft haar wortels in de 16e eeuw. De kerk is ontstaan uit de Nederlandse Erasmiaanse reformatie. Voorgangers van deze stroming zijn 
Desiderius Erasmus (1467-1536), Anastasius Veluanus, Hubert Duifhuis, Willem de Volder, Angelus Merula, Cornelis Cooltuyn en Jelle Hotses. Zij staan voor een 
christendom, en waarden van liefde, vrijheid en verdraagzaamheid. In januari 1610 formuleerden in Gouda 44 hervormde predikanten bezwaren tegen de leer van hun 
Nederduits Gereformeerde Kerk, de heersende kerk in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze bezwaren golden de leerstellingen in de 
Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis over met name de vrije wil van de mens en zijn of haar voorbeschikking tot heil of verdoemenis door God, de 
Zij verzetten zich tegen bepaalde opvattingen van Calvijn. Onder hen waren Episcopius, Eduard Poppius en de hofpredikant Johannes  Uytenbogaert
werden in 1610 vastgelegd in een 'verweerschrift' of 'remonstrantie'. Dit verweerschrift is ook bekend als de Vijf artikelen van de remonstranten. De remonstranten waren 
(en zijn) tegen bindende belijdenisgeschriften, waarin wordt vastgelegd hoe je de Bijbel moet interpreteren. Daarmee kregen deze door mensen opgestelde 
belijdenisgeschriften een status vergelijkbaar met de Bijbel, het Woord van God. Dit was voor de in de Erasmiaanse traditie geschoolde predikanten niet aanvaardbaar. 
Ook stelden zij de predestinatieleer ter discussie. De meest strenge variant van deze leer gaat ervan uit dat alleen díe zielen eeuwig zalig worden (in de hemel k
door God al vóór de zondeval daartoe uitverkoren zijn (supralapsarisme). Een belangrijk theoloog aan het eind van de 16de en het begin van de 17d
opvattingen van een tolerant christendom verkondigde was Jacobus Arminius (1560-1609). Hij studeerde bij Theodorus Beza in Genève, was predikant in Amsterdam en 
van 1603 tot zijn dood in 1609 hoogleraar godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. De volgelingen van Arminius werden Arminianen genoemd, ook wel de 
of remonstranten. De opponenten van de remonstranten, contraremonstranten genoemd, vonden dat de mens geen invloed heeft op zijn of haar eeuwige bestemming. De 
remonstranten daarentegen stelden dat een strikte interpretatie van de leer van de predestinatie God tot auteur van de zonde zou maken. God heeft volgens de 
contraremonstranten Jezus Christus aangesteld als redder en verlosser van zonde. Gelovigen zijn volgens hen uitsluitend voorbestemd tot verlossing in Christus. Gods 
eerste en absolute decreet heeft daarom volgens de contraremonstranten Christus alleen als object. Predestinatie mag alleen in de context van een leer over Christus (een 
christologie) besproken worden, vinden ze. De mens had bij de remonstranten dus een zekere invloed op zijn eeuwige bestemming, in die zin dat de mens voor zijn of haar 
redding ten minste de bereidheid moet hebben om deze redding te aanvaarden. Dit rook volgens de tegenstanders naar ketterij van het pelagianisme
werd de leider van de contraremonstranten, de gomaristen ofwel preciezen. 
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De terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt in Den Haag 

Tussen de remonstranten en hun tegenstanders ontstonden al snel felle discussies. De remonstranten vonden hun medestanders met name onder de 
contraremonstranten vooral onder het gewone volk, de 'kleyne luyden'. Omdat het geschil de prille Republiek in tweeën dreigde te splitsen, organise
Oldenbarnevelt in 1611 een conferentie in Den Haag. Deze werd bijgewoond door zes predikanten van remonstrantse en contraremonstrantse zijde
formuleerden de contraremonstranten in zeven stellingen hun verweer tegen de remonstrantie. Stadhouder Maurits van Oranje, zelf voorheen eerder rekkelijk, koos om 
politieke redenen voor de contraremonstranten. In augustus 1617 werd door de Staten van Holland de Scherpe Resolutie aangenomen, die de steden in Holland de 
mogelijkheid gaf eigenhandig waardgelders aan te nemen om onlusten te voorkomen. In de praktijk was de resolutie gericht tegen de contraremonstranten, die een 
opstandige aanhang onder de bevolking van de steden hadden. Hiermee ondermijnde men het gezag van Maurits als opperbevelhebber van het leg
escaleerde zijn conflict met Van Oldenbarnevelt, met uiteindelijk gevolg dat de raadpensionaris op 13 mei 1619 op beschuldiging van landverraad werd onthoofd. In 1618 
werd een algemene kerkvergadering gehouden, de Synode van Dordrecht. De Synode steunde in grote lijnen de contraremonstranten, al werd de leer verworpen van de 
dubbele predestinatie (tot heil én verdoemenis), zoals geleerd door Gomarus. Op 14 januari 1619 tijdens de Dordtse synode werden 200 rekkelijke predikanten uit hun 
ambt gezet en verbannen. De standpunten tegen de remonstranten werden weergegeven in vijf punten, die bekendstaan als de Dordtse Leerregels
predikanten werden uit hun ambt gezet en moesten een preekverbod ondertekenen, de zogenaamde 'Acte van Stilstand'. Zeker tachtig predikanten weigerden en gingen 
in ballingschap. In 1619 stichtte een groep van 38 remonstrantse predikanten in ballingschap, onder leiding van Uytenbogaert, in Antwerpen de 
Broederschap, géén kerk, want de hoop was gericht op een ‘reparatie van de grieven’, een terugkeer in de kerk. In 1621 werden onder anderen de pro
Jacob Dircksz de Graeff en Rombout Hogerbeets op instigatie van Maurits verwijderd uit de regering van Amsterdam en Leiden. Hertog Frederik III va
Gottorp nodigde de remonstrantse vluchtelingen uit zich aan de Eider te vestigen, waar zij in 1621 Frederikstad stichtten. in 1625 bouwden ze hun eerste kerk, die tijdens 
de Sleeswijk-Holsteinse Oorlog in 1850 volledig werd verwoest. Vier jaar later werd ze herbouwd. De rechtsgeleerde Hugo de Groot heeft zich tijdens zijn ballingschap 
nooit met zoveel woorden tot de ene of andere richting bekend. Hij werd desondanks door de gomaristen tot arminiaan gerekend en ook door de arminianen tot de hunnen. 
Er waren er overigens ook die Hugo de Groot voor een rooms-katholiek hielden, maar de publicaties van Hugo de Groot ademen zeer de sfeer van de remonstranten. De 
gevluchte remonstranten keerden na het overlijden van Maurits van Oranje in 1625 geleidelijk terug naar de Republiek. Daar was de remonstrantse kerk 
maar werd in de praktijk gedoogd. De remonstranten stichtten vele schuilkerken. De eerste was De Rode Hoed, een voormalig pakhuis aan de Keizersgracht in Amsterdam, 
de grootste schuilkerk in Nederland. Pas na de stichting van de Bataafse Republiek in 1795 werd het kerkgenootschap officieel erkend. In de 19e ee
Remonstrantse Broederschap haar grootste bloei. Veel vrijzinnigen die zich losmaakten van de Nederlandse Hervormde Kerk sloten zich bij de remonstranten aan.

In het laatste kwart van de 20e eeuw kwam er een poging van de grond om in Nederland tot één Protestantse Kerk in Nederland te komen, het zogenaamde 
Weg-proces. De remonstranten deden aanvankelijk hieraan mee, mede omdat de theologische verschillen met de Hervormde Kerk verzoend waren in een Hervormd
Remonstrants Gesprek. In 1993 bleek echter dat, hoewel de Concordie van Leuenberg genoemd werd als belijdenisgeschrift dat de wederzijdse veroordelingen van de 
Reformatie als niet langer van toepassing beschouwt, ook de Dordtse Leerregels van 1619 in de Kerkorde van de nieuwe kerk als belijdenisgeschrift erkend bleven. De 
Algemene Vergadering van Bestuur van de Remonstrantse Broederschap besloot zich hierop uit het Samen op Weg-proces terug te trekken. Er is nog wel samenwerking 
met de Protestantse Kerk in Nederland op het terrein van werelddiakonaat, in Kerk-in-Actie en bij de opleiding van predikanten in Leiden. Ook zijn er plaatselijk 
samenwerkingsgemeenten met de vrijzinnige protestanten binnen de PKN van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). In 2010 telde de Remonstrantse 
Broederschap 44 gemeenten in Nederland en 1 in Duitsland. Precies de helft van de Nederlandse gemeenten bevindt zich in de provincies Zuid- (16) en Noord
Het aantal leden en vrienden bedroeg per eind 2008: 5.780  waarvan een derde 'vrienden', wat 145 minder is dan een jaar eerder. De Remonstrantse Broederschap bepleit 
een vrij en verdraagzaam christendom. Iedereen is vrij het geloof op zijn eigen manier te beleven. De Remonstranten kennen geen doopleden. De doop in een remonstrantse 
gemeente, waardoor je deel wordt van de "Kerk van Christus", is erkend door de meeste andere kerkgenootschappen en ook door de Rooms-katholieke Kerk. Het Avondmaal 
is open. Iedere aanwezige in de dienst die de wens heeft deel te nemen, is uitgenodigd, "of hij of zij lid is van de Remonstrantse Broederschap of en
niet." Men wordt lid door in te stemmen met de Beginselverklaring. De kandidaat wordt gestimuleerd zijn of haar eigen geloofsbelijdenis te formuleren. De remonstranten 
kennen ook "vrienden". Zij voelen zich betrokken bij de geloofsgemeenschap, maar willen niet overgaan tot het instemmen met de Beginselverklaring of met het doen van 
belijdenis. Zo'n 30% van de remonstranten heeft de status "vriend". In 1920 stelde de Broederschap de eerste vrouwelijke predikant aan. In 2010 was ongevee
van de gemeentepredikanten vrouw. In 1986 waren de Remonstranten het eerste kerkgenootschap dat de Kerkorde zodanig wijzigde dat relaties van paren van hetzelfde 
geslacht kerkelijk ingezegend konden worden. De Remonstrantse Broederschap is aangesloten bij de Wereldraad van Kerken, de Raad van Kerken in Nederland, de 
Alliance of Reformed Churches (WARC), de Gemeenschap van Protestantse Kerken in Europa (Leuenberg), de Nederlandse Zendingsraad (NZR), de Interkerkelijke Omroep 
Nederland (IKON) en de International Association for Religious Freedom (IARF). In 2004-2005 heeft de Remonstrantse Broederschap uitgebreid gediscussieerd over de 
opstelling van een landelijke geloofsbelijdenis. Dit is opmerkelijk, omdat de belijdenissen die de remonstranten kennen vooral zijn de individuele geloofsbelijdenissen, die 
leden bij hun toetreding opstellen. Driemaal in haar geschiedenis heeft de Broederschap een landelijke geloofsbelijdenis geformuleerd. De eerste is opgesteld in 1621 om 
de positie van de Broederschap ten opzichte van de heersende Hervormde of Gereformeerde Kerk duidelijk te maken. Een tweede belijdenis is opgesteld in 1940 als een 
geloofsgetuigenis tegen de geestelijke pretenties van het nationaalsocialisme aan het begin van de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). In 2003 heeft het Convent 
van remonstrantse predikanten een voorstel geformuleerd voor een nieuwe "proeve van belijden". Deze belijdenis is aanvaard op de Algemene Vergadering 
van de Remonstrantse Broederschap (de jaarvergadering) op 10 juni 2006.[8]. In de tekst wordt niet begonnen met God de Vader (zoals te doen gebruikelijk is) maar met 
de mens die beseft en aanvaardt "dat het bestaan oneindig groter is dan wij kunnen bevatten". Vervolgens wordt verwezen naar de inspiratie door de 
voert ons naar Jezus en Jezus verwijst naar God. Deze verandering in de klassieke volgorde van de christelijke belijdenis is opmerkelijk maar kenmerkt ook de 
Remonstranten: geloof begint bij de mens. Belijdenissen worden in voorlopigheid opgesteld. Het zijn tijdelijke teksten voor verbetering vatbaar. In 2008 stond he
kerkvernieuwing op de inhoudelijke agenda van de Remonstranten. Op 8 maart 2008 vond in Amersfoort een beraadsdag plaats over de toekomst van de kerk. In 2009 
besloot de Algemene Vergadering van de Remonstranten om naar buiten te treden met de boodschap "voor een vrij en verdraagzaam Christendom". Het belang van nieuwe 
media werd onderkend. In 2008 was de website van de Remonstranten www.remonstranten.org vernieuwd. In 2009 wonnen de Remonstranten daarmee de zilveren 
webfish-award voor de beste kerkelijke website. Als eerste kerkgenootschap in Nederland kozen de Remonstranten ervoor om lidmaatschap van de kerk via de website 
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mogelijk te maken. Op de website verscheen ook de test "de R-factor". Spraakmakend waren de Remonstranten toen zij als eerste en vooralsnog enige kerk een debat 
organiseerde met filmregisseur Paul Verhoeven over zijn veelbesproken boek Jezus van Nazareth op 10 januari 2009. 

Op nieuwjaarsdag 1616 kwamen onder andere drie personen op het pluche, die al voor 1610 ‘op het allerbitterste’ hadden geregeerd. Toen dit bekend werd ontstond 
zoveel rumoer op straat, dat gevreesd werd voor een bloedbad. De schutterij kwam in de wapenen en hield de waag, hun gebruikelijke verzamelplaats, bezet. Tegelijkertijd 
stonden voor het stadhouderlijk hof enkele companieën Zwitsers in volle wapenuitrusting aangetreden. Willem Lodewijk wist opnieuw door slim te manoeuvreren de 
gemoederen tot bedaren te brengen. Hij had gezegevierd, de missie was mislukt en Van Oldenbarnevelt was zijn Friese bondgenoten kwijt. Sindsdien dron
er bij zijn neef Maurits steeds sterker op aan openlijk de contraremonstrantse zijde te kiezen en in te grijpen. Uiteindelijk gaf Maurits hieraan gehoor. Hij pleegde een 
staatsgreep en Van Oldenbarnevelt werd aangeklaagd en veroordeeld wegens hoogverraad. Op 13 mei 1619 werd hij op het schavot voor de Ridderzaal in Den Haag 
onthoofd. Bij zijn verhoor was nog gevraagd naar zijn betrokkenheid bij de Leeuwarder kwestie. Op de vraag of de drie gezanten van hem de opdracht hadden gehad om 
de remonstrantse zaak in Fryslân te bevorderen, antwoordde de beklaagde ‘hem ’t selve nyet te gedecken, nogte daer van eenige memorie te hebben’. 

Johan van Oldenbarnevelt (Amersfoort, 14 september 1547 – Den Haag, 13 mei 1619), geboren als Johan van Oudenbarnevelt, was raadpensionaris
Generaal tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hij werkte lange tijd samen met Maurits van Oranje (de zoon van Willem van Oranje), maar werd het slachtoffer van een door 
Maurits beheerst politiek proces en daaropvolgende executie. 

 

 
Bollenburg, het huis waar Johan van Oldenbarnevelt opgroeide 

Van Oldenbarnevelts vader, Gerrit van Oudenbarnevelt (Gerretgen Sleght), was koopman en sekwester. Hij stond niet zo goed bekend; hij dronk en werd verschillende 
keren voor het gerecht gedaagd. De familie was niet van adellijke afkomst.  

Johans oudste broer Reyer was hopman in het Staatse leger en werd vaak in ongunstige zin genoemd. Hij had vier zussen van wie er twee volgens niet erg betrouwbare 
pamfletten van de prostitutie leefden. Aan de andere kant maakte zijn jongere broer Elias zich verdienstelijk als pensionaris van Rotterdam. Johan werd volgens sommigen 
geboren in de huidige Van Oldenbarneveltsteeg in Amersfoort, volgens anderen aan de Kortegracht en volgens weer anderen wellicht buiten de stad. Hij groeide op in het 
huis Bollenburg (Muurhuizen 17-19 te Amersfoort). Waarschijnlijk ging hij in Amersfoort naar de Latijnse school (nu het Johan van Oldenbarnevelt Stedelijk Gymnasium
Hij erfde op jeugdige leeftijd goederen van de familie van zijn moeder, Deliana van Weede, wat hem onafhankelijk maakte van zijn vader. In 1564
Haag om bij een advocaat te werken. In de volgende jaren studeerde hij rechten in Leuven (1566), Bourges (1566-67), Keulen (1567), Heidelberg (1568) en 
In Leuven wijzigde hij zijn naam Oudenbarnevelt in Van Oldenbarnevelt. Tijdens zijn verblijf in Heidelberg koos hij voor het calvinisme. In 1570 keerde hij terug van zijn 
studiereis. 

In 1570 werd Van Oldenbarnevelt advocaat bij het Hof van Holland. In 1572 sloot hij zich aan bij Willem van Oranje in Delft. Hij verhuisde naar Delft en w
voor het hoogheemraadschap van Delfland. Echt gevochten in de opstand heeft hij niet. Alleen bij het ontzet van Haarlem (1573) zou hij hebben deelgenomen aan een 
burgermilitie. Hij werd benoemd tot commissaris voor het doorsteken van de dijken in Zuid-Holland om Leiden te ontzetten. Hij trouwde in 1575
(buitenechtelijke) regentendochter Maria van Utrecht, enig erfgenaam van vijf heerlijkheden. Een jaar later werd hij Pensionaris van Rotterdam
groeiende, maar nog kleine stad. Daar viel hij op vanwege zijn werklust en intelligentie. Als pensionaris van Rotterdam nam hij in de Staten van Holland en West
deel aan verschillende onderhandelingen. In 1579 werd hij gekozen in de commissies van financiën en marine van de Staten. Nadat Van Oldenbarnevelt in 158
vertrouwenspersoon van Willem van Oranje was geworden, en de Staten-Generaal met de prins naar Delft waren verhuisd, groeide de macht van Van Oldenbarnevelt.

Na de moord op Willem van Oranje in 1584 ontstond een machtsvacuüm. Voor de opstand tegen Spanje werd de stadhouder aangesteld door het Habsburgse Huis, maar 
na de opstand lag die verantwoordelijkheid bij de gewesten van de lage landen. De oudste zoon van Willem van Oranje, Filips Willem, zat gevangen in Spanje, en was 
daarom niet beschikbaar voor die functie. De 16-jarige Maurits was de tweede zoon van Willem van Oranje. Van Oldenbarnevelt was een van degenen die pleitten voor 
een overdracht van de functie van stadhouder aan Maurits. Johan van Oldenbarnevelt was intussen door zijn vele werk in verschillende statencommissi
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persoon geworden binnen het landsbestuur. In 1586 werd Van Oldenbarnevelt landsadvocaat en raadpensionaris van de Staten van Holland. Hij zou dit tot zijn dood 
blijven. Een landsadvocaat was formeel gezien slechts een woordvoerder, maar Van Oldenbarnevelt slaagde erin zich via deze functie omhoog te werken. Hij leidde 
vergaderingen en alle besluiten en uitgaande stukken gingen via zijn hand. Hij wist te bereiken dat niet de Raad van State, maar de Staten-
bestuursorgaan werd. Omdat Van Oldenbarnevelt zitting had in de Staten-Generaal, kon hij op deze manier zijn macht en invloed verder uitbreiden. In de praktijk kon 
niemand om hem heen. 

Van Oldenbarnevelt stond bekend om zijn kennis van zaken en om het feit dat hij nooit iets uit handen gaf. In feite werd hij voor de jonge Maurits
politiek leider. Maurits was bovendien meer geïnteresseerd in het leger; hij ging de militaire zaken afhandelen. Als landsadvocaat was hij in staat om de Nederlanden
onafhankelijk van Engeland te maken. Engeland had namelijk in 1585 de uitnodiging om het gezag over de Nederlanden te aanvaarden geweigerd, maar zond wel de 
van Leicester met een troepenmacht van 6000 man als steun tegen de Spanjaarden. Leicesters streven naar een machtig centraal landsbestuur i
gewesten echter niet aan. Na het verraad van Stanley en York wist Van Oldenbarnevelt er voor te zorgen dat Leicester in 1587 het land verliet. In de 
werd vastgelegd dat de politieke macht voortaan bij de Staten-Generaal kwam te liggen. In feite werd daarmee besloten dat de Nederlanden voortaan onafhankelijk van 
buitenlandse vorsten zouden zijn. 

De samenwerking tussen Van Oldenbarnevelt en de 20 jaar jongere Maurits liep aanvankelijk prima. Zij vulden elkaar wat betreft karakter goed aan. Maurits was een 
voorzichtig en geduldig persoon, die gewoon was iedere stap zorgvuldig uit te voeren en te evalueren, voor de volgende stap te ondernemen. Van Oldenbarnevelt was meer 
strategisch en was eerder gewend om twee stappen vooruit te denken en desnoods risico’s te nemen. Onder de politieke leiding van Van Oldenbarnevelt en de militaire 
leiding van Maurits ging het de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden voor de wind. Na de moord op Willem van Oranje had de toekomst er aanvankelijk 
slecht uitgezien voor de Republiek; het leek toen slechts een kwestie van tijd voordat de Spanjaarden de opstand definitief zouden neerslaan. In de periode 
werden echter grote overwinningen behaald op de Spanjaarden. De uitputting van de Spaanse financiën na 1588 door de rampzalige expeditie tegen Engeland met de 
Armada, werkte ook in het voordeel van de jonge Republiek. Johan van Oldenbarnevelt sloot in oktober 1596 het Drievoudig Verbond met Engeland
Spanje. Engeland en Frankrijk erkenden daarmee de onafhankelijkheid van de Republiek. Ook initieerde Van Oldenbarnevelt de oprichting van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC) in (1602). Dit droeg bij aan de groei van de Republiek tot een wereldmacht. 

In 1600 ontstond echter de eerste strubbeling tussen Van Oldenbarnevelt en Maurits. De handelsvloot van de Republiek had geregeld last van piraten in 
Van Oldenbarnevelt besloot het leger op Duinkerken af te sturen. Maurits was hier op tegen omdat hij het risico te groot vond. Hij schikte zich echter naar Van 
Oldenbarnevelt en trok op naar Duinkerken, maar op het strand bij Nieuwpoort werd hij opgewacht door een Spaans leger, dat hem de weg terug naar huis afsneed. De 
daaropvolgende Slag bij Nieuwpoort werd slechts door Maurits' militaire kwaliteiten ternauwernood gewonnen. Maurits trok niet verder naar Duinkerken, maar keerd
woedend terug naar de Nederlanden. Met de expeditie naar Duinkerken zou het voortbestaan van de Republiek volgens hem op het spel zijn gezet. Vanaf dat moment zou 
hij Van Oldenbarnevelt niet meer als zijn mentor zien. 

Negen jaar later, in 1609, maakte Van Oldenbarnevelt zich sterk voor een wapenstilstand met de Spanjaarden. De oorlog tegen Spanje kostte de staat han
belemmerde de handel. Maurits was tegen een wapenstilstand omdat het Spaanse leger danig verzwakt was. Tijdens deze wapenstilstand, die het Twaalfjarig Bestand
gaan heten, begon de militair Maurits zich noodgedwongen met de politieke zaken bezig te houden, het terrein van Van Oldenbarnevelt. Het gevolg was dat de onenigheid 
tussen Johan van Oldenbarnevelt en Maurits verder escaleerde. 

De relatie met Frankrijk verslechterde eveneens. De gezant van de Republiek in Frankrijk, François van Aerssen, knoopte betrekkingen aan met de 
tegenstanders van de Franse regering. Van Oldenbarnevelt verlengde daarom zijn benoeming in 1613 niet meer. Van Aerssen, die zijn functie als g
eveneens aan Van Oldenbarnevelt te danken had, werd daardoor nu een vijand van hem. 

Een theologisch meningsverschil over predestinatie tussen de twee Leidse hoogleraren Jacobus Arminius en Franciscus Gomarus leidde tot een breuk in de 
Gereformeerde Kerk (later Nederlandse Hervormde Kerk). Rond 1610 ging deze kwestie een politieke rol spelen toen de predikant Johannes Uytenbogaert
of remonstrantie indiende, om de aanhangers van Arminius de vrijheid te geven zich van de orthodoxe kerkleer af te scheiden. De contraremonstranten
met een contraremonstrantie waarin werd geëist dat alle gelovigen zich bij de orthodoxe kerkleer zouden aansluiten. Van Oldenbarnevelt, hoewel zelf een aanhanger van 
Gomarus, vond dat de kerk meerdere stromingen moest kunnen hebben. Maurits stond echter een calvinistische eenheidskerk voor. Hoewel Maurits tot dat moment de 
diensten van de remonstrant Johannes Uytenbogaert wel had bezocht, besloot hij in het vervolg de diensten van de contraremonstranten in de Kloosterkerk
Het was nu een politiek conflict geworden. Daardoor ontstonden ook tegenstellingen tussen de provincies en braken in verscheidene steden onlusten uit. Van 
Oldenbarnevelt, die bang was dat Maurits op een staatsgreep aanstuurde, liet in 1617 door de Staten van Holland de Scherpe Resolutie aannemen. Deze resolutie gaf 
onder andere de steden in Holland de mogelijkheid om zelfstandig huurtroepen (waardgelders) aan te nemen om onlusten te voorkomen. In de praktijk werd deze resolutie 
echter meestal gebruikt tegen de contraremonstranten, die een opstandige aanhang onder de bevolking van de steden hadden. Met de oprichting van stedelijke milities 
ondermijnde Van Oldenbarnevelt echter het gezag van de opperbevelhebber van het staatse leger, Maurits. Dit was voor Maurits niet acceptabel. 
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Borstbeeld van Johan van Oldenbarnevelt  
 
Prins Maurits pleegde hierop een staatsgreep. Hij ontsloeg daarna de waardgelders en op 29 augustus 1618 liet hij Johan van Oldenbarnevelt, en zijn medestanders 
de Groot, Rombout Hogerbeets en Gilles van Leedenberch, arresteren op verdenking van hoogverraad. Een aantal politieke tegenstanders werd ontslagen, zoals 
Oldenbarnevelts zoon Willem en Jacob Dircksz de Graeff uit Amsterdam. In 1619 werd François van Aerssen door Maurits als Gecommitteerde in de 
Holland benoemd. Daardoor ontstond onder de tegenstanders van Van Oldenbarnevelt een meerderheid en werd het mogelijk om een bijzondere politieke rechtbank van 
24 rechters in te stellen. Tot Van Oldenbarnevelts eigen verrassing werd hij op 12 mei 1619 door de rechtbank, onder leiding van Reinier Pauw, wegens 
dood veroordeeld. Hij zou zijn oren naar Frankrijk en Spanje hebben laten hangen. Van Oldenbarnevelt had verwacht dat er, vanwege zijn staat van dienst
protest zou komen van zijn politieke vrienden. Het bleef echter stil; Maurits had in de tussenliggende periode verschillende remonstrantse bestuurders vervangen, en de 
vervolging van remonstranten was na de Synode van Dordrecht verhevigd, waardoor de aanhangers van Arminius het land verlieten. Van Franse zijde werd wel tevergeefs 
enkele malen geprobeerd een executie te voorkomen. Een dag na zijn veroordeling, op 13 mei 1619 werd hij op het Binnenhof in Den Haag op 71-jarige leeftijd onthoofd. 
Tot het publiek sprak hij op het schavot de beroemde woorden: Mannen, gelooft niet dat ik een landverrader ben, ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goede patriot, 
en zo zal ik sterven. Zijn allerlaatste woorden waren: Maak het kort, maak het kort. Lang werd aangenomen dat deze woorden aan de beul gericht waren, maar hij zei het 
waarschijnlijk tegen zijn knecht, Jan Francken, die vlak voor de executie afscheid van hem wilde nemen. Na de executie werden zijn stoffelijke resten in een ruwe
bijeengebracht. Deze werd bijgezet in een grafkelder onder de Hofkapel aan het Binnenhof. Later kreeg de familie gelegenheid het lijk over te kisten in een eikenhouten 
kist. Beweerd wordt dat het lichaam van Oldenbarnevelt door de familie op een andere plaats is herbegraven, maar daar is nooit zekerheid over verkregen. 
 
 
 
Op het stockske van Johan van Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlants: Joost van den Vondel 
 
Mijn wens behoede u onverrot, 
o stok en stut, die geen verrader, 
maar ’s vrijdoms stut en Hollands Vader 
gestut hebt op dat wreed schavot, 
toen hij voor ’t bloedig zwaard moest knielen, 
veroordeeld als een Seneca 
door Nero’s haat en ongena, 
tot droefenis der braafste zielen. 
Gij zult nog jaren achtereen 
den uitgang van dien held getuigen, 
en hoe Geweld het Recht dorf buigen, 
tot smaad der onderderdrukte steên. 
Hoe dikwijls strekt’ gij onder ’t stappen 
naar ’t hof der Staten stadig aan 
hem voor een derden voet in ’t gaan 
en klimmen op de hoge trappen, 
als hij, belast van ouderdom, 
papier en schriften, overleende 
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en onder ’t lastig landspak steende! 
Wie ging, zo krom gebukt, nooit krom! 
Gij ruste van uw trouwe plichten 
na ’t rusten van dien ouden stok, 
geknot door ’s bloedraads bitt’ren wrok – 
nu stut en stijft gij nog mijn dichten. 

Drie belangrijke factoren hebben een rol gespeeld in het conflict. 

• Religie: Maurits was door zijn oom Jan van Nassau streng calvinistisch opgevoed. Deze opvoeding stond in het teken van het in die tijd geldende principe 
regio, eius religio: de bestuurder bepaalt ’s lands godsdienst. De kerk was in die tijd dus geen onafhankelijk instituut; de overheid bepaalde h
kerk. Daarom ook werd de remonstrantie niet aan een kerkelijke instelling, maar aan de Staten-Generaal gericht. Van Oldenbarnevelt was als bestuurder, in 
tegenstelling tot de streng opgevoede Maurits, voorstander van ruimte voor afwijkende meningen binnen de kerk. De staatsgreep moet daarom ook in het licht van 
het principe Cuius regio, eius religio worden gezien; Maurits’ gezag zou een calvinistische eenheidskerk rechtvaardigen en een niet verenigde kerk zou een niet 
verenigd land tot gevolg kunnen hebben. Voorts werd de drang van Johan van Oldenbarnevelt naar een bondgenootschap met het katholieke Frankrijk en een 
wapenstilstand met het katholieke Spanje wantrouwend bekeken. Maurits zou in de wapenstilstand een list van de vijand vermoeden om h
terug te brengen. 

• Financiën: Johan van Oldenbarnevelt was zich goed bewust van de financiële situatie van de Republiek en hij wist hoe duur het oorlog voeren was. Voor hem 
stond vast dat een goede oorlog alleen gevoerd kon worden als het financiële fundament er was. De keerzijde was echter dat voor hem geld belangrijker was dan 
een mensenleven. Maurits was het tegenovergestelde. Hij was een soldaat onder zijn soldaten en spaarde liever op de levens van zijn mannen dan op geld. Bovendie
wist hij dat een slecht betaald leger zijn leider niet zou volgen. Deze tegenstelling had al eens tot nog oplosbare conflicten geleid, maar het Twaalfjarig Bestand, 
dat volgens Van Oldenbarnevelt noodzakelijk was vanwege de financiële situatie van de Republiek, leidde tot grote onenigheid met Maurits, omdat hij zich 
realiseerde dat de Spaanse vijand op dat moment op zijn zwakst was. 

• Karakter: Maurits was uitgesproken geduldig en voorzichtig. Hij overdacht van tevoren iedere tactische stap en evalueerde deze daarna. Hij koos liever voor een 
kleine zekere militaire winst, dan voor een risicovollere grandioze overwinning. Johan van Oldenbarnevelt was echter iemand die verder vooruit placht te denken 
en ook grotere risico’s wilde nemen. Tot aan de slag bij Nieuwpoort vulden deze twee karakters elkaar aan. Maurits zag in de slag bij Nieuwpoort echter zijn gelijk 
bevestigd, dat Van Oldenbarnevelt te veel risico had genomen. Vanaf dat moment begon hij wrok tegen hem te koesteren. 

De staatsgreep en de onthoofding van Van Oldenbarnevelt beslechtten de interne strijd in het voordeel van Maurits. Toch was de hele affaire een slag voor Mauri
prestige. Bovendien bleek hij door zijn bedachtzame karakter niet de staatsman te zijn die Van Oldenbarnevelt kon vervangen. Een gratieverzoek, dat Maurits had kunnen 
inwilligen, heeft de 20 jaar oudere man niet ingediend, omdat het een impliciete schuldbekentenis zou zijn. Er was ook veel kritiek op het vonnis. Zelfs Maurits' stiefmoeder, 
Louise de Coligny (weduwe van Willem van Oranje) was tegen deze veroordeling en probeerde de executie te voorkomen. De twee zonen van Van Olden
en Willem beraamden in 1623 een aanslag op prins Maurits om hun vader te wreken. Het plan lekte echter uit: Reinier werd terechtgesteld en Willem vluchtte naar het 
door Spanje bezette Brussel. Toen de moeder van Reinier om gratie voor haar zoon vroeg, heeft Maurits aan haar gevraagd waarom ze dat niet ook voor haar man had 
gedaan. Ze antwoordde daarop dat haar zoon wél schuldig was, haar man echter niet. Ook de dichter Joost van den Vondel hekelde het optreden van Maurits. Van den 
Vondel schreef uit protest twee gedichten, Op het stokje van Oldenbarnevelt en Geuse-Vesper of Siecken-Troost voor de Vierentwintigh, en een in de kl
gesitueerde tragedie Palamedes, die parallellen bevatte met de val van Van Oldenbarnevelt, die de autoriteiten niet ontgingen. De Amsterdamse bestuurders s
met een zware boete; naar de maatstaven van die tijd had het erger gekund.  
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Vanaf 1576 - acht jaar na het begin van de Tachtigjarige Oorlog - bekleedde Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) het ambt van Pensionaris (stadsadvocaat) van 
Rotterdam. Tien jaar later, in 1586, werd hij Raadspensionaris van de Staten van Holland en daarmee de hoogste ambtenaar van het belangrijkste gewest van de Republiek 
der Verenigde Nederlanden. Meer dan twee decennia werkte hij in deze functie nauw samen met de twintig jaar jongere stadhouder Maurits. Eerst ging dat goed en trad 
de invloedrijke Van Oldenbarnevelt op als een soort mentor van de jonge stadhouder die in de strijd tegen de Spanjaarden grote kwaliteiten als legeraanvoerder ontwikkelde. 
Beide karakters vulden elkaar goed aan, maar na een jaar of tien werd de samenwerking moeizamer. In 1609 sloten de Staten Generaal, vooral door toedoen van Van 
Oldenbarnevelt en zeer tegen de zin van Maurits, een wapenstilstand met Spanje: het Twaalfjarig Bestand. Hierna verslechterde de relatie tussen beide machtige mannen 
snel. 
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Beulszwaard 

Tijdens het Bestand ontstond er in protestantse kring een theologische strijd tussen Remonstranten of 'rekkelijken' en Contraremonstranten of 'preciezen' over het 
vraagstuk van de 'predestinatie' of 'voorbestemming'. Van Oldenbarnevelt vertegenwoordigde de rekkelijken, terwijl Maurits voor de preciezen opkwam. Toen Maurits in 
1618 de macht greep, liet hij de zeer gerespecteerde Van Oldenbarnevelt arresteren. Na een politiek proces werd de Raadspensionaris in 1619 op het Binnenhof in Den 
Haag onthoofd. De terechtstelling was een van de meest tragische gebeurtenissen uit de tijd van de Republiek. De executie illustreerde niet alleen de spanningen binnen 
de protestantse kerk, maar ook die tussen de Staten van Holland, waarin de stedelijke regenten de meeste macht hadden, en de stadhouder.  

Samen met Johan de Witt wordt Van Oldenbarnevelt tot de belangrijkste Hollandse staatslieden van de Gouden Eeuw gerekend. Naast de militair Maurits wordt hij gezien 
als de scherpzinnige politieke strateeg die ervoor zorgde dat de Republiek een onafhankelijke staat werd. Zijn persoonlijkheid, zijn karaktereigenschappen, het conflict 
met de jongere stadhouder en zijn tragische einde leidden ertoe dat de aandacht voor zijn persoon niet verslapte. 

Op 13 mei 1619 betrad Johan van Oldenbarnevelt, steunend op zijn stok, het schavot voor de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof. Daar werd hij met het beulszwaar
onthoofd. De stok en het zwaard kregen een bijna heilige betekenis. Ze werden nog lang na de dood van Johan van Oldenbarnevelt als relieken bewaard in het 
Rijksmuseum. 
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