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Wurd foarôf 

Dit boek is ûntstien en skreaun tusken 1985 en 1989entaretfan 1979 oant 1985. It 
is de fraach oft it der sûnder it bestean en de meiwurking fan de Fryske Akademy, 
dy't ek de útjefte op har noed nimme woe, wol komme kinnen hie. 

In belangrike reden om Gysbert Japix ta ûnderwerp fan stúdzje te meitsjen hat 
west, dat ik de bibliografy-op-fysjes fan printingen út Fryslân oant 1816 ta myn fol-
dwaan hie, dêr't ds. J.J. Kalma - de gearstalder - yn 1978 de Akademy in eksimplaar 
fan skonken hie. Oanfolle mei de resultaten fan eigen argyfûndersyk hat dy biblio-
grafy de grûnslach foarme foar in ûndersyk nei it funksjonearjen fan literatuer yn 'e 
santjinde ieu yn Fryslân, dat yn kombinaasje mei de stúdzje fan de literêre tradysje 
de ynhâld fan dit boek útmakket. 

It measte materiaal dat foar dizze stúdzje fan belang wie, haw ik op 'e PBF fine 
kinnen en oars troch har bemiddeling wol út oare biblioteken krigen. De SBL, dy't 
troch harprinte katalogus maklik tagonklik is, soarge foar belangrike oanfoljende li
teratuer. Aide útjeften fan santjinde-ieuske nederlânske letterkunde haw ik fierders 
gauris fine kinnen op 'e KB en yn de biblioteek fan de RUL, auksykatalogi yn 'e bi-
blioteek fan de Vereeniging. Foar klassike literatuer wie de Bumabiblioteek te Ljou-
wert in útkomst. It measte argyfmateriaal komt út it RAF en it GAB. 

By it biblioteekûndersyk haw ik help hân fan Henk Luik (Weert, doedestiids FA; 
drompelfersen), by it argyfûndersyk fan drs. Ype Brouwers (Ljouwert, doedestiids 
FA) en drs. C.P. Zijlstra (FA; boekelisten) en fan R. Demmink (FA), J. Smit (Stiens) 
en B. Stenekes (Ljouwert, doedestiids RAF; biografyske gegevens). Drs. J. Visser 
(Ljouwert) hat dútske brieven transkribearre en oersettingen út it Latyn makke, it 
léste is ek dien troch dr. P.H.N.G. Stehouwer (Snits). Ynljochtingen fan ûnderskate 
aard haw ik ûnder mear krigen fan dr. Rolf H. Bremmer jr. (RUL); Nelleke 
Brussaard-de Vries (Eindhoven); W.Dolk (Ljouwert); H.J. Duijzer (Stadsbiblio
theek Haarlem); drs. Anne Dykstra (FA); dr. LH. van Eeghen (Amsterdam); drs. Gert 
Elzinga (FM); drs. M.H.H. Engels (PBF); dr. J.D. Fleeman (Pembroke College, Ox
ford); prof. em. dr. E.G.A. Galama (Hilversum); W. van Gent (Ridderkerk); drs. L.P. 
Grijp (RUU); ds. J. van der Haar (Houten); drs. M. van Hattum (Amstelveen); dr. Ar
min Hetzer (Staats- und Universitätsbibliothek Bremen); S. ten Hoeve (Nijlân); 
prof. em. dr. Jac. Jansen (Aldemardum); drs. G.P. Karstkarel (Ljouwert); dr. J. Ker-
ling (Alphen a.d. Rijn); drs. Jelle Krol (FLMD); dr. Patricia Lammens-Pikhaus 
(Boekhoute); dr. S.J. Lenselink (Dordrecht); drs. F.H. Matter (Meertensinstituut, 
Amsterdam); P. McGivern (Hilversum); DJ. van der Meer (Reduzum); ir. GL. 
Meesters (Utrecht); P.C. Notebaart (Naarden); Erika Rother (Deutsche Staatsbiblio
thek, Berlyn; DDR); M.K. Scholten silger (Oentsjerk); dr. Bert van Selm (RUL); 
B. Slofstra (Leiden); Jan Veltman (Drachten); dr. P.J. Verkruijsse (UvA); dr. P. Visser 
(UB, UvA) en dr. Oebele Vries (Frysk Ynstitút RUG). 

Yngeande krityk op de tekst hat prof. dr. A. Feitsma jûn. Har kommentaar hat laat 
ta gans presisearringen en ferbetteringen yn argumintaasje, styl en presintaasje. De 
suggestjes fan prof. dr. L. Strengholt hawwe foar ferbetteringen en oanfollingen 
soarge, benammen yn 5.3, en foar it ûntstean fan 7.1. It beslút om tekst foar tekst te 
behanneljen is it gefolch fan in fraach fan him. De opmerkingen fan dr. L.G. 
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Jansma, Wittenskiplik direkteur fan de Fryske Akademy, en fan prof. dr. H.D. Meije-
ring by (parten fan) de tekst binne it boek te'n goede kommen. Hendrik S. de Bruin 
(Eemster) hat mei krektens de printerskopij korrigearre. De ingelske oersetting fan 
de gearfetting is fan Rolf Bremmer. 

Troch de persoanlike ynset fan M. Bosma, saaklik direkteur fan de Fryske Aka
demy, en syn effisjinte gearwurking mei it Administratief Centrum te Mitselwier, dat 
it boek printe hat, koe it wurk yn de krappe tiid dy't oer wie op 'e tiid klear komme. 
Hy hat in grut oanpart yn 'e typografy hân. Yn de léste wiken, doe't safolle dingen 
suver tagelyk dien wurde moasten, hat Cor Zijlstra my mei it neisjen fan printklad-
den en it tarieden fan registers út 'e brân holpen. It boek is typt troch myn frou, 
Rynkje Klaver. Ik tankje yn it bysûnder har en prof. Feitsma foar har grutte ynset. Ek 
giet foar syn stipe myn tank út nei prof. Strengholt, dy't hoewol't er net frysktalich is, 
alhiel gjin probleem fan it Frysk makke hat. En fïerders tankje ik al de persoanen en 
ynstellingen dy't hjir neamd binne en dy't mei oaren yn de tekst en de noaten noch 
mear neamd wurde, foar har help en oantrún. 

Boazum, 17 juny 1989 Ph.H. Breuker 
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OFKOARTINGEN 
ARA Algemeen Rijksarchief, Den Haach 
ASF Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844). Franeker 

[1968] 
BMGN Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 
BK Bibliotheek Theologische school Gereformeerde, kerken in Nederland, Kampen 
DNB The Dictionary of National Biography 
DNR Documentatieblad Nadere Reformatie 
DSM De Stiennen Man 
DVF De Vrije Fries 
DVJ Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 
FA Fryske Akademy, Ljouwert 
FC Franeker Courant 
FD Friesch Dagblad 
FG Fries Genootschap, Ljouwert 
FJ Frysk Jierboek 
FLMD Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum, Ljouwert 
FM Fries Museum, Ljouwert 
FR Friesche Rymlerye 
FVA Friesche Volksalmanak 
GAA Gemeente-argyf Amsterdam 
GAB Gemeente-argyf Bolsert 
GAF Gemeente-argyf Frjentsjer 
GAH Gemeente-argyf Harns 
GAL Gemeente-argyf Ljouwert 
GAM Gemeente-argyf Menameradiel, Menaam 
GAS Gemeente-argyf Snits 
GAW Gemeente-argyf Wûnseradiel, Wytmarsum 
Gen Jb Genealogysk Jierboekje 
GJ Gysbert Japix 
IB It Beaken 
IDC Inter Documentation Company bv, Leiden 
IH It Heitelân 
JHB J.H. Brouwer e.o. (ed.), Gysbert Japicx Wurken. Boalsert 1966 
JG Jacob Gysberts 
KB Koninklijke Bibliotheek, Den Haach 
KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Amsterdam 
KU Katholieke Universiteit, Nijmegen 
LC Leeuwarder Courant 
MNL Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden 
MSF Meidielings Stüdzjerjochting Frysk oan de Frije Universiteit yn Amsterdam 
NFVA Nieuwe Friesche Volksalmanak 
NNBW Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 
NTg De Nieuwe Taalgids 
NUC National Union Catalogue 
OBA Openbare Bibliotheek Amsterdam, ôfd. Toonkunstbibliotheek 
OH Oud-Holland 
OLB Openbare Leeszaal en Bibliotheek 
PBF Provinciale Bibliotheek van Friesland, Ljouwert 
PE Pro Excolendo, Grins 
PhF Philoloaia Frisica 
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RAF 
RAG 
RAGe 
RANH 
RUG 
SBH 
SBL 
SR 
TFT 
Ts 
UBA 
UBG 
UBL 
UBU 
UB VU 
UDS 
UvA 
UW 
Vereen. 

WNT 
YUET 

Ryksargyf Fryslân, Ljouwert 
Rijksarchief Groningen, Grins 
Rijksarchief Gelderland, Arnhem 
Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem 
Rijksuniversiteit Groningen, Grins 
Stadsbibliotheek Haarlem 
Stedelijke Bibliotheek Leeuwarden 
Sljucht en Rjucht 
Tydskrift foar Fryske taalkunde 
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 
Universiteitsbiblioteek fan de Universiteit van Amsterdam 
Universiteitsbiblioteek Grins 
Universiteitsbiblioteek Leiden 
Universiteitsbiblioteek Utrecht 
Universiteitsbiblioteek Vrije Universiteit, Amsterdam 
Ut de Smidte fan de Fryske Akademy 
Universiteit van Amsterdam 
Us Wurk 
Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen 
UvA 
Woordenboek der Nederlandsche taal 
Yn ús eigen tael 

des Boekhandels. 
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1. Ynlieding 

Dit wurk bestiet út twa dielen. Diel I is in facsimile-útjefte fan it wurk fan Gysbert 
Japix, dêr't yn haadstik II fan diel II in ferantwurding fan jûn wurdt. Diel II is in 
stúdzje oer ûntstean en oerlevering fan it wurk fan Gysbert Japix. 

Dit haadstik jout in algemiene ynlieding ta it objekt (1.1.) en ta doel en oanpak fan 
dy stúdzje (1.2). Neiere ynliedingen iepenje de ôfsûnderlike haadstikken. 

1.1. Objekt 
By wize fan ynlieding jou ik neist in oantsjutting fan it objekt fan ûndersyk ek in 

oersjoch fan eardere fizys op it wurk fan Gysbert Japix (tenei: GJ) en fan rjochtingen 
fan ûndersyk, omdat dy in better sieht op myn eigen stânpunt (sj. 1.2.1) mooglik 
meitsje. Oan de resepsje fan GJ en syn wurk yn de wittenskip is noch net folie dien, 
dat sa'n oersjoch jout mear as winliken yn in ynlieding túsheart. It slút oan by haad
stik 3, dêr't ik oare byldfoarmingsaspekten fan de GJ-resepsje behannelje (sj. 1.2.2). 
Op de argumintaasje yn de ûnderskate stúdzjes gean ik hjir netyn. Dat soe yn gans 
gefallen ta lettere herhelling liede en yn oare, dêr't ik yn 'e rin fan dit wurk net mear 
op weromkom, buten myn bestek falie. Wol besykje ik de betreklikens fan de feroar-
jende fizys útkomme te litten troch se te ferbinen mei konsepten of metoaden fan oar 
ûndersyk as oer GJ. 

As tajefte is te beskôgjen de ynventarisaasje fan meidielingen oer de swierte en de 
omfang fan de GJ-stúdzje (1.1.3). 

1.1.1. Algemien 
Objekt fan ûndersyk yn dizze stúdzje binne stof en ynhâld fan it wurk fan de dich

ter Gysbert Japix (1603-1666) yn relaasje ta harliterêreen histoaryske kontekst. Dat 
wurk bestiet út fryske en nederlânske gedichten en trije, frij koarte proaza-
oersettingen yn it Frysk, dêr't twa fan yn alle gefallen út it Frânsk oerset binne. It 
measte is te fïnen yn de postume bondel Friesche Rymlerye (1668) en de oanfolle wer-
útjefte fan 1681/1684 (beide tenei: FR), dêr't ek fryske brieven en ien nederlânske 
brief yn sitte. De nederlânske gedichten steane yn literêre blomlêzingen en as drom-
pelfersen foar útjeften fan oaren, benammen fan prekebondels. Fierder binne al-
linne yn hânskrift of ôfskrift ek noch in stikmannich gedichten oerlevere, foaral yn it 
Nederlânsk. Mooglik hawwe der ek gedichten yn it Latyn west. mar dy binne - foar-
safier't bekend is - net bewarre bleaun. 

As frysk dichter is GJ hiel útsûnderlik. Der waard yn 'e santjinde ieu inkeld wol 
Frysk publisearre, ek foardat hy begong, mar dat barde tige ferspraat en mei elkoar is 
ityn omfang net de helte fan de FR. De iennichste fryske publikaasje út 'e achttjinde 
ieu dy't de namme fan boek drage kin, Althuysens Friesche Rymlery bestiet foar in 
flink part út de werprinting fan de psalmen út 'e FR. Earst yn 1822 ûntstie in troch-
geande literêre produksje yn it Frysk, dêr't de Halbertsma's oant nei de midden fan 
de njoggentjinde ieu it belangrykste part fan leverje soenen. Ut har lytse Lape koer 
fan 1822 woechs it mânske sammelwurk, de Rimen ind Teltjes fan 1871. Doe sil sa 
njonkelytsen it besef ek wol groeid wêze, dat de FR net it iennichste wurk fan belang 
yn 'e fryske literatuer wie. 
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Wat de skriuwwize fan de namme fan de dichter oangiet (dêr't gjin ienheid yn be
stiet), slút ik my oan by de stavering yn 'e santjinde-ieuske útjeften fan de FR. Guod-
den skriuwe Gysbert Japiks, oaren Gysbert Japicx of Gysbert Japicks en foaral yn âl-
dere literatuer, ek wol Gysbert Japix. Der is reden om oan te nimmen dat GJ sels op it 
titelblad fan de kopij foar de FR fan 1668 syn namme as Gijsbert Jâpix (of: lâpix) 
skreaun hat, dêr't de printer dan yn kapitalen GYSBERT JAPIX fan makke hat. De 
stavering mei -ex stiet ûnder de printe brieven yn 'e edysje fan 1681 (skreaune brie
ven binne net bewarre, teminsten gjin fryske), dy't datearje út de jierren 1654 oant 
1661, mar miskien hat GJ úteinlik keazen foar Jâpix of lâpix. Sa, mei in "1". stiet it be
halve ûnder tekst 61 (1656, mar dat is in kopy) ek yn it lofdicht fan Meelcke Lasis, mei 
in 'T' (mar dan yn kapitalen en - dus? - sûnder kapke op de A) ek ûnder tekst 45 (bis. 
120) en boppe it lofdicht fan Meelcke Lasis (231) en dy hat syn stavering foar't neist 
oernommen fan GJ syn kopij foar it titelblad (3.1.1.1.2.3; sj. ek 5.3.1). 

Oer libben en wurk fan GJ binne yn de rin fan twa ieuwen gans stúdzjes ferskynd. 
In oersjoch oant 1956 jout J.J. Kalma 1956c. Dit is nei Gabbema 1681, Epkema 1821 
en Brouwer 1936 en 1966 de fjirde werütjefte en Wassenbergh 1793 net meirekkene it 
fyfte kommintaaryn 'e foarm fan in dissertaasje nei Haantjes 1929. Brandsma 1936, 
Kalma 1938 en Feitsma 1974. 

1.1.2. Eardere fizys en rjochtingen fan ûndersyk 
It oersjoch fan de GJ-stúdzje dat hjir folget, ferskilt yn twa opsichten fan de ear

dere oersjoggen, dy't Haantjes 1929,1-13 en Kalma 1938,4-27 jouwe. Ofsjoen fan it 
feit dat ik fansels ek stúdzjes behannelje dy't nei 1938 útkommen binne, begjin ik 
earder. Haantjes en Kalma begjinne by Wassenbergh 1793, wylst ik ek de tiid foar 
1793 yn myn oersjoch behelje. It twadde ferskil sit him hjiryn, dat sy de stúdzjes dy't 
se besprekke ôfsûnderlik beoardielje, yn it bysûnder op nije kennis en ynsichten. Ik 
oarderje de stof neffens feroarjende fizys op it wurk fan GJ en dêrmei gearhingjende 
ûndersyksrjochtingen. Dat makket dat ik mear stúdzjes neam, mar guodden minder 
wiidweidich besprek en oaren alhiel net, omdat ik nije kennis hjir buten beskôging 
lit. Dy komt by my by de behanneling fan de oanbelangjende ûnderdielen oan 
de oarder. 

De yndieling yn tiidrekken foar en nei likernôch 1770 dy't ik hjir meitsje, is it ge-
folch fan itynsjochdatdefizyopGJsyn wurk om 1770hinne feroaret. It earste teken 
fan dy feroarjende fizy sjoch ik yn in noch oan te heljen gedicht fan Simon Stijl op 
GJ út 1777. Ek neitiid bliuwt dy net gelyk, mar dan lit it gans rikere boarnemateriaal 
in finere ûnderskieding ta, dy't sjen lit hoe't de feroaringen stadichoan ûntsteane en 
noch lang neiwurkje. Dochs leau ik dat der yn 'e rin fan de tweintichste ieu, mei de 
opkomst fan ûndersyk dat rjochte is op ynsjoch yn santjinde-ieuske poêtikale en 
ideologyske opfettingen, in nije ûntjouwingynset, dy't oant op in hichte werta in fizy 
liedt, sa't dy foar likernôch 1770 op grûn fan tradysje ek bestie. 

1.1.2.1. Oant likernôch 1770 
De GJ-stúdzje begjint mei Wassenbergh 1793. Ut eardere tiid binne lykwols wol 

útspraken oer GJ en syn wurk oerlevere, dy't it mooglik meitsje om in yndruk te 
krijen fan it byld dat fan de dichter bestie. Galama 1963 hat derby syn oersjoch fan it 
oardiel oer GJ oant likernôch 1820 gebrûk fan makke, mar syn behanneling is mear 
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referearjend as typearjend en syn boarnemateriaal, dat fierhinne op sekundere lite-
ratuer weromgiet. is mar beheind. Myn ûndersyk hat gans mear útlittingen opsmi-
ten, mar mei elkoar binne se dochs noch te minmachtich en foaral ek net genôch út-
wurke om ûntjouwingen te ûnderskieden lykas Grimm 1983 dat oan de hán fan 
teoary en praktyk foar de dútske literatuer fan de sechstjinde oant it midden fan de 
achttjinde ieu dien hat. Karakteristyk foar it hiele tiidrek is neffens him de bining fan 
de dichtkeunst oan de retoarika, en dat jildt - hoe soe 't ek oars - neffens my foar 
Fryslân likegoed. ek noch wol foar de earste tiid nei 1770 dy't buten it ûndersyk fan 
Grimm fait. Ik oarderje de oardielen yn trije skiften, al is fan in skerpe skieding gjin 
sprake. Yn de koppen fetsje ik se gear. It byld dat dêrút fan GJ opriist, is dat fan in ge
kard dichter, sa't Grimm 1983.115 e.f. it oan M. Opitz foar de dútske Barok sjen 
lit. 

1.1.2.1.1. GJ is in geleard dichter, ryk fan geast en fining. 
1. Meelcke Lasis 1668 (dizze útjefte bl. 231) 

Hin kinsi æj'wytren.se/iip, kin immen deur ijn sehrieuwe: 
Rófl eltj'um uwt. Mar nu mout eltj'um sehumm'rea blieuwe 

Om't Gijsbert Iâpix zoon luwyl, wittenschip en kinsi 
Dear ijn bewirke hel . . . 

2. S.A. Gabbema 1681 (dizze útjefte bl. 247): "een werk in Rijm en rijmeloos, toege-
taakeld met verscheide stoffen in 't geestelijk, en weyrlijk, waar in de Psalmen van 
den man na Gods herte. dien grooten Harpen-slager boven alles uyt-schitteren, in 
Fuesche Rijm, en zuyvere Friesche woorden, gelukkiglijk en geleerdelijck 
bevaademt". 

3. J. Hilarides 1687 (sj. de ôfbylding by 6.3): 
Ho kreflig eltj 't /erstaun ijn Kirden sizze soe; 
Az op eltj Friezne bern, in Gijzberts holle stoe. 

4. J. Hilarides 1687 (ed. Feitsma 1965.215): "Gijzbert Jaapix vernuftige dichterije"; 
"van onzen hoogvernuftigen . . . lantsman". 

5. J. Hilarides 1710 (Uffenbach 1753,327): "Mehr-erwehnten Japix hielt er [Hilari
des) gar hoch, und zog ihn den alten, ja selbst Virgilio an Erfindungen vor". 

6. L. ten Kate 1723,50: "in het tweede deel van de Geest-rijken Gysbert Japix 
Friesche Rijmlerije". 

1. L. ten Kate 1728. Voorrede *3r: "Geestrijkheid, daer't Friesche [yn ferliking ta de 
latynske oersetting fan A. Freitag] byzonderlyk in uitstak" (slacht op tekst 52). 

8. E.J.B. Schonck 1779, Voorbericht XI: "de taalkundige en vindingrijke 
GYSBERT JAPIX". 
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1.1.2.1.2. It wurk fan GJ is elegant en keunstich. 
1. F. Junius F.F. ca. 1660 (ed. Feitsma 1956a,110): "in aureis versiculis [Junius be
doelt de rigels 58, 1-20] quos ex elegantiss/wo Gisberti nostri poëmatio addidi sepa-
ratim descriptos". 

2. L. ten Kate 1728, Voorrede *3r: "dat uit het oorspronkelyke Fransche zeer konstig 
vertaelt was" (slacht op tekst 52). 

3. J. Althuysen 1755, Forreden: "dy [de psalmberimingen] zoa kinstig makke 
binne". 

1.1.2.1.3. It wurk beweecht it moed, wurket mei affekten. 
1. I. de Schepper 1681 (dizze útjefte bl. 258): 

Speurt hy op haar grijze reeg'len 
Door een scherp-gespitsten geest. 

Of die reeg'len gaat verzeegl'en 
Beide schaft hy, schoe en leest. 

Stelt. ay. stelt eens zijd' aan zijde. 
Wie heeft heter. Quintiliaan. 

Ofdees Varro van ons tijden 
In zijn Moeder-taal gedaan! 

Gaat hy elders aan der heiden 
Speelen op een herders fluit. 

Of in Palestijnsche weiden 
Na-bazuinen Jeszes spruit. 

Wie zag oit zo zoet vereenen 
Zalems vreugd en Romens jok. 

Zout en Koning [lês: Honing] van Athenen, 
Hoge laars en laage zokl 

2. H. Vegelin van Claerbergen 1683 (81.1985.16): 
'K send u hier o Allerhraefsle. 

Selfs in 't oog der onhescaefste. 
Davidts harp in 't fijnste goudt. 
Goris fleuijt in 't dichste woudt. 
Mantua wil sich verned'ren. 
'K send Vtrgiel in Friesse kledren 
Bolswerdt stoft op dit Orakel 
Als der Grieken sevenscakel. 
Eertijts op Homeer, o Schrandre'. 
Peilt de geest van d'een en d'andre 
Reikt daernae den Lauwerier 
Aen het allerheetste vier. 

3. W. van Itsma 1738,107: "daer ik en andere door de kennisse van die spraak [dat is 
it Frysk] bekennen, de regte en energyque taal van de Psalmen van David, door Gys-
bert Japix overgeset, eerst te regte te hebben bevat". 
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4. S.H. van Idsinga 1777.58-59: "De Friesche GYSBERT JAPIX. die. in digt en taal
kunde. Vondel en Hooft evenaarde, en waar in geen Fries hem immer gelyk stont 
heeft den beklaagelyken toestant, waar toe zyn en myn Vaderlant, in 't midden der 
voorgaande eeu. door de kuiperien. en daar uit spruitende zonden, vervallen was, en 
teffens daar by zo deftige en cierlyke vermaningen en bemoedigingen, voor de zulke, 
die er door in lyden en verdrukkingen geraken, opgegeven, dat ik van enige zyner ge-
zegdens. welke by wege van een morgenspraak. by 't opgaan der zon, tusschen twee 
Friesche lantluiden, in zyne Friesche Rymlerye voorkomen, vermits ze my tot een 
aangename opwekkinge gestrekt hebben, gebruik maken zal" (slacht op tekst 
30)." 

5. S. Stijl 1777 (Hs 1321. PBF; ek yn Stijl 1837. 103): 
Op Gijsbert Japiks 

De schrandre Gijsbert vloeit in honigzoete dichten 
Op zijn geboortegrond, gelijk een klaare vliet; 

Of bruischl ah een rivier, om voor geen dam te zwichten. 
Met Friesche eenvoudigheid, die uitdrukt wat ze ziet. 

Had Vondel hem gekend, kon Holland hem waardeeren. 
Hij zou naast Vondel staan, maar nooit dien rang begeeren. 

1.1.2.2. Nei likernôch 1770 
As dan mei Wassenbergh 1793 de GJ-stúdzje begjint. bliuwt tenearsten de fizy op 

de dichter en syn wurk yn haadsaak noch deselde. GJ wurdt sjoen as in klassike 
dichter, dy't beoardiele wurdt neffens de klassike poëtika. Wassenbergh 1793 jout, 
buten in koarte libbensbeskriuwing, in oersjoch fan neifolgingen fan klassiken, lyk-
as Anakreon, Catullus en Horatius. Koopmans 1801 wol de dichter út syn oar-
spronklik dichtwurk kinnen leare. mar hy jout ek syn oardiel oer neifolgingen en 
neamt yn it bysûnder ek de ynfloed fan nederlânske foarbylden as Hooft, Huygens 
en Vondel. It komt derop del dat er sjen lit, hoe't GJ dichte neffens opfettingen sa't dy 
by Horatius en Boileau te finen binne. GJ wist "den aart van onderscheiden ver
schijnselen der natuure juist uittedrukken, maar ook het zachte en tedere, het zin
rijke en deftige, het stoute en schilderachtige"; syn psalmberimingen en oare neifol
gingen hat er "met eigen gedachten en wendingen verrijkt"; en yn syn leafdesdichten 
en petearen binne de "vergelijkingen en toespeelingen . . , naar den aart der on
derwerpen" skikt. Alhiel yn deselde tradysje stiet ek noch Van Blom 1842, dy't sjen lit 
hoe't it GJ slagget "om. door overeenstemming van den klank of van de beweging der 
woorden en woordvoegingen met de bedoelde zaken, onze ziel te overmeesteren". 
Van Blom ûnderskiedt de "lagere harmonie" fan lûd- en bewegingssymbolyk, en de 
"hogere" fan it "verbazingwekkende", ferdield yn it "verhevene", it "stoute"; en it 
"roerende", ferdield yn it "schoone", "tedere", "akelige", "treurige", "vrolyke" en 
"blijgeestige". 

Ynien opsichtlykwolsisnei 1770 in dúdlikeferoaringyn fizy waar te nimmen.GJ 
wurdt dan sjoen as dichter fan ienfâld en naïveteit. Dat giet safier dat de psalmen en 
oare lette fersen, dy't dy ienfâld misse, ferklearre wurde as misstappen ûnder ynfloed 
fan Gabbema. Wassenbergh 1793 is de earste dy't dat docht en it hat oant Haantjes 
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1929 en Kalma 1938 duorre, ear't yn dy opfetting feroaring kaam. De earste dy't de 
ienfâld fan GJ neamt, is Stijl 1777 yn it hjirboppe oanhelle lofdicht. Lykas hy ferbynt 
ek Wassenbergh 1793,13-14 dy ienfâld mei it skilderjen neffens de natuer en mei de 
Friezen en it Frysk. Wat dat léste oangiet, merkt Wassenbergh 1802, 181 (dat in oer-
setting is fan in gelikense passaazje yn it Latyn út Wassenbergh 1793) op: "Want het 
geen HORATIUS naar waarheid van de Grieken heeft gezegd, dat kan ook van onze 
Friezen, die nog de oude Taaie spreeken. met recht verzekerd worden: 

De Zanggodin schonk aan de Friezen 
Het spreeken met een ronden mond". 

Hy ferwiist dêrfoar nei GJ's symbolum Slieucht in Rieucht en nei brief 2 oan Gab-
bema, dêr't de dichter seit dat er Gabbema sines "blieuwt yn âde ruwne FRIESCHE 
rjuecht-uwtte golhertigheyte" (dizze útjefte 325,19-20). Dat dêryn in fariant te sjen is 
op de klassike sinspreuk "antiqua virtute et fide" (sjoch oer de tapassingen fan dy 
spreuk yn Fryslân: S. van Tuinen 1988) neamt er net. Foar't neist hat Wassenbergh by 
syn lykstelling fan it Frysk en it Gryks ek parten spile, dat er tekst 19 as inbewurking 
fan Anakreon opfette. De anonime resinsint fan Wassenbergh 1793 yn 'eAlgemeene 
Konst- en Letter-bode 1793, 118 fynt dat alle leafdesdichten fan GJ "den Griekschen 
smaak ademen" en Scheltema 1832,187 hâldt út dat de To-hæcke fan 'e Tjerne (dizze 
útjefte bis. 5-6) skreaun is "met die eigene eenvoudigheid welke de Kenners van onze 
Letterkunde bij sommige Grieksche Dichters bijzonder verheffen". Gryks waard 
ûnderwilens ek it wurdkeppeljen al fûn, bygelyks troch Epkema 1824, XXXV e.f., 
(wat miskien ek wol wier is, want fan de Twe-spraack fan Spiegel, oant Vondel yn syn 
Aenleidinge, wie op de oerienkomst tusken Nederlânsk en Gryks yn dat opsicht wiisd 
(Damsteegt 1981,10-11 en Dibbets 1985,271) en dy teksten koe GJ nei alle gedachten. 
Telting mient yn 1853 dat GJ "alle Friesche dialekten bezigde, even als Homerus dat 
ook gedaan heeft met de Grieksche".1 "Echte", "grykse" ienfâld sil ek it wurd "nayf' 
útdrukt hawwe, dêr't E.J.B. Schonck GJ yn 1793 mei typearret. Yn in brief oan syn 
freon Wassenbergh skriuwt er dat jiers dat it him spyt dat er "niet beter van uwe les
sen in het leeren verstaan van dien naiven dichter" gebrûk makke hat.2 "Nayf wie in 
nij wurd, dat ik yn dy betsjutting yn Nederlân foar it earst by F.van Lelyveld yn 1767 
fûn. By it oplibjen fan de fryske literatuer yn 1822 waard it algemien brûkt om taal en 
folk fan 'e Friezen mei te karakterisearjen (Breuker 1981, 196-197). 

De wurdearring foar de grykse ienfâld, sa't dy yn 'e GJ-resepsje fan 1770 ôf sicht-
ber wurdt, stie net op himsels, mar kin begrepen wurde as in utering fan de alge-
miene herwurde arring fan 'e grykse kultuer sûnt de midden fan 'e achttjinde ieu, 
dêr't foaral J.J. Winckelmann ta bydroegen hat. Hy wie it ek, dy't yn 1755 taal en folk 
fan 'e Griken as "edle Einfalt und stille Grosse" typearre en dêrmei in formulearring 
fûn, dy't fuort ta topos waard (Stammler 1961). It ferbinen fan dy ienfâld mei it fryske 
folkskarakter, lykas yn 'e GJ-resepsje barde, lei yn 'e tiid, teminsten yn Nederlân, 
dêr't de klassisisten just har foarbylden yn it nasjonale ferline fûnen. It wienen foaral 
Simon Stijl, Jeronimus de Bosch en Jeronimo de Vries dy't dat befoarderen. Koop-
mans wie in freon fan De Vries, Wassenbergh fan De Bosch.3 Nasjonale oariëntaasje 
wie oars yn Nederlân net algemien. Buijnsters 1968 en Koolhaas-Grosfeld 1986wize 
derop hoe't De Bosch 1783 in réaksje is op nijere opfettingen fan Hieronymus van 
Alphen, dy't yn oansluting by de dútske keunstteoretikus F.J. Riedel keas foar oar-
spronklikheid, frij fan klassisistyske foarskriften, mar oars as de dútske modernen 
gjin spesiale belangstelling hie foar de eigen, nasjonale tradysje. 
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Ek Wassenbergh sette him yn net-publisearre oantekeningen oer GJ ( dy't op liker-
nôch 1785 te datearjen binne) tsjin Van Alphen c.s. ôf. Nei oanlieding fan de wize-
oantsjutting boppe tekst 33 (Tjesck-Moars See-ængste) skriuwt er: "Men vind wijzen 
aaneetekend ook boven de beste stukken van onze voornaamste Nederlandsche 
DiaFers, als De Decker. Hoofd, Vondel Poot. Dan dit is in de laatste Jaaren buiten ge
bruik geraakt, zonder dat er daarom beter Versen gemaakt wierden. Eene gezogte 
netheid treed nu lijder! maar al te veel in stee van de lieve Natuur, en de Digtkunst 
neemt onder ons af naar maate er meer aan het kweeken en broeijen (mag ik het zo 
eens uitdrukken) gegaan word. en men allerhande Boeken \x\prosa waant te moeten 
leezen eer men het digten ter hand slaa. Geloof mij! Homerus las nimmer de Theorie 
der schoone Kunsten van eenen Riedel, of diergelijk zoort van wetboekjes!"4 It soe 
dêrom wolris wêze kinne, dat Wassenbergh 1793 en Koopmans 1801 mei har stúdzje 
fan GJ ymplisyt de bedoeling hân hawwe om stelling te nimmen tsjin net-nasjonale 
tendinzen yn 'e doetiidske keunstopfettingen. ja. dat se just dêrom stúdzje fan GJ 
makken. Troch de frânske oerhearsking en it nasjonale réveil dat derop folge, hienen 
se de tiid mei. Yn 1822 koe GJ dan ek it nasjonale symboal by útstek fan Fryslân 
wurde. Hiel klear komt de ferbining fan it nasjonale fielen en de leafde foar grykse 
ienfâld út yn de buste dy't P.J. Gabriel dat jiers fan GJ makke en yn de reaksjes dy't 
dat byld oprôp (sj. 6, nr.7). 

Op itselde startpunt as syn foargongers Wassenbergh en Koopmans stiet ek Hal-
bertsrna 1824, al is dy folie eksplisiter. Hy sjocht yn GJ in meistrider tsjin wat hy 
domme regels neamt. dy't oan de taal oplein binne en dy't it Frysk ta in patois fer-
leegje (cf. Feitsma 1978c,37). Hy hat gans mear wurk fan 'e biografy fan 'e dichter 
makke, sa't wolblyktút Halbertsma 1827, datdedokumintaasjeby Halbertsma 1824 
is. mar ek by Halbertsma is GJ in klassyk dichter, foarme troch de kennis fan Gryks 
en Latyn, dy't er ferliket mei Homerus en Theokritus (Halbertsma 1824,17-18, 1827, 
307). Sels nei it lichem sjocht er de wjergader fan in klassike Gryk yn GJ (1824,9). GJ 
is ek by him in rune en ienfâldige Fries (Halbertsma 1824, 14). Ridlikgau lykwols 
ferskoot syn fizy. De hiele GJ wurdt dan frysk. Dat begjint mei de "kieschheid in de 
uitdrukkingen", yn 1824, 15-16 noch as in blyk fan klassike foarming sjoen, mar yn 
1827, 308 oan it lânaard taskreaun en it einiget mei alles - sûn ferstân, godsfrucht, 
flecht fan 'e ferbylding, natuerlikheid fan styl - út "eene incarnatie van den Frie-
schen geest" yn GJ te ferklearjen (Halbertsma 1862,250). Syn oare fizy op GJ formu-
learret er yn Halbertsma 1840, 96-97. as er trije dingen needsaaklik neamt om ta "de 
ware meening des dichters" troch te stjitten: kennis fan it folksbestean fan 'e Friezen 
yn 'e tiid dat it wurk ûntstie, it fermogen om achter de "kunstigste vertooning van na
tuur en gemakkelijkheid" de "diepdoordachte schoonheden" op te merken, en ken
nis fan 'e folkstaal. Neffens him jout GJ in byld fan it frije, fryske boerefolk, of sa't 
syn kritikus Koopmans 1841,42 it formulearret: "Alle gedachte aan de individualiteit 
van G. moest . . . verre worden gehouden, en de geest van het toenmalige Friesche 
volk regtstreeks en uitsluitend voor grondslag en kenbron worden aangenomen". 
Mei wurden dy't wol oan Halbertsma ûntliend lykje, hat Wumkes it hast in ieu letter 
oer "de Fryske foltssiele, dy't him yn in man as master Gysbert sa suver wearkeatst, 
dat hy der it symboal fen wêze kin" (Wumkes 1926a,246)en neamt er him "de Fryske 
stamgeast sels". út waans wurk "frijheit, frommens, wierheit" sprekt (Wumkes 
1929b,61). 
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Doe't GJ ien kear in frysknasjonaal symboal wurden wie, koe it eins net útbliuwe 
dat er as folksdichter sjoen waard. De ûntdekking fan Van Loon 1892, dat GJ op it 
plattelân wenne hie, wie foarT.G. van der Meulen, sels folksdichter, fuort oanlieding 
om op grûn fan eigen "proefondervindelijke redenen" ek yn GJ de dichter te sjen dy't 
troch de Iju op syn doarp om gedichten frege waard (T.G. van der Meulen 1893,120).5 

As teken fan folksdichterskip waard njonkelytsen ek útlein wat Halbertsma 1824,15 
as bewiis fan "smaak voor de schoonheden der natuur boven die der kunst" sjoen 
hie, te sizzen de kar fan "onderwerpen, die binnen den kring zijner eigene ondervin
ding lagen" (cf. Siebs 1892, 506 en Kalff 1909,511). Dat wie ek net sa'n grutte stap. 
want al sûnt likernôch 1770 waard dy natuerlikheid opfette as Frysk, sa't wy sjoen 
hawwe. Fia Wumkes 1926a,240, dy't dúdlik op Van der Meulen weromgiet, komt dan 
it idee fan it folksdichterskip sintraal te stean yn 'e dissertaasje fan Haantjes 1929, ek 
al hie Folkertsma 1927 al tsjin Wumkes ynlein dat GJ syn wurk. ek dat fan de beide 
earste dielen fan 'e FR, te swier te ferstean is om GJ foar in folksdichter hâlde te kin
nen.6 Ekyn syn reaksje op 'e resinsjes fan Gosses 1929 en Fokkema 1930, dy't fraach-
tekens by it konsept setten, hold Haantjes 1930 fêst oan it idee fan it folksdichterskip 
yn it iere wurk fan GJ. Gosses hie op 'e mooglikheid wiisd, dat GJ him net fan folks
dichter ta renaissancedichter ûntjûn hie (wat Haantjes syn stelling is), mar de styl-
soarten dy't by beide ûnderstelde fasen hearre soenen. fan it begjin ôf oan neist el-
koar brûkt hie. Fokkema betwivele boppedat oft it ûnderwerp fan tekst 31 - de fraach 
nammentlik wat better wie, de stêd of it lân - wol mei de werklikheid fan de skriuwer 
te krijen hie: it koe hiel goed in literêr tema west hawwe. Ek al rekke mei Kalma syn 
ôfwizing it konsept fan it folksdichterskip op 'e eftergrûn (hy hâldt GJ foar in aristo-
kratysk dichter fan de skientme à-la-Hooft fan it begjin ôf oan, dy't net foar it folk. 
mar foar de grytman T. van Aylva. "in kinst-ljeavjend ealman", dichte hawwe soe; 
Kalma 1938,43-44), ferdwine die it net. Dat komt ek trochdat wol tocht wurdt, dat al
teast inkelde lieten fan GJ troch de tiden hinne songen binne (sj. dêroer 3.2.5) en dat 
de FR troch it folk lézen waard. Buitenrust Hettema hie dat yn 1899 mei in berop 
op'e trije útjeften fan 1668, 1681 en 1684 al dien. Kalff 1909, 512 kaam mei itselde ar-
guminten J.J. Kalma 1963,142 lit in fryskeboerop âldjiersjûn fan 1699 neist de Bibel 
en Fader Cats ek GJ léze. 

Sa stiet foar de gelearde, keunstige dichter fan de santjinde en achttjinde ieu de 
folksdichter fan de njoggentjinde en tweintichste oer, al moat der wol by sein wurde 
dat dy léste altyd mar de heale dichter gou, net dy fan'e psalmen en inkelde oare 
swier stilearre fersen dy't, sa't al neamdis. sûnt Wassenbergh 1793.14 altyd yn ferbân 
brocht waarden mei ynfloed fan S.A. Gabbema, mei wa't GJ foar't neist yn 1654 yn 'e 
kunde rekke. 

Wylst yn it populêre en kompilearjende ûndersyk fan T.G. van der Meulen en 
Wumkes it byld fan 'e folksdichter foarm krige, kaam yn it wittenskiplik ûndersyk 
belangstelling op foar it persoanlike elemint yn it wurk, ek by Haantjes, dy't yn 1927 
ferklearre: "Nog steeds is niet voldoende de verbinding gelegd tussen persoonlikheid 
en werk. tussen dichter en dichterschap" (Haantjes 1927,55-56). In belangrike reden 
foar him om GJ as folksdichter te sjen wie syn opfetting dat GJ syn persoanlikheid 
ferskûle of objektivearre: "Hij geeft in zijn vers wel eigen ondervindingen en eigen 
meningen, maar hij doet dit niet direct. Hij kleedt deze in de vorm van de hem om
ringende werkelikheid, van een litteraire ontlening soms" (Haantjes 1929,17). Dat 
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wie de paradoksale útkomst fan syn stúdzje nei de persoanlikheid fan GJ, dy't er him 
yn Haantjes 1929,13,15,199 as foarnaamste doel steld hie. 
De earste dy't it wurk fan GJ prinsipieel psychologysk ferklearre, wie Buitenrust Het-
tema. Foar him wie it sels in persoanlik libbensferslach. It "Nog steeds" fan Haantjes 
niiskrektsa slacht grif op Hettema syn stúdzjes, yn it bysûnder op Buitenrust Het-
tema 1905. dat in GJ-byld joech op 'e grûnslach fan datearringsútkomsten fan Bui
tenrust Hettema 1896. Ek Wassenbergh 1793enHalbertsma 1824hienenalpersoan-
likheidseigenskippen út it wurk ôflaat, mar Hettema gong folie fierder en hie foar 
wat oars ek gjin each. Keunst wie foar him, lykas foar syn tiidgenoaten. útdrukking 
fan libben en hertstochten fan 'e skriuwer. Wylst Wassenbergh 1793,5-6 en 1802,176 
de algemiene eigenskippen "oprechtheid, eenvoudigheid, zedigheid, hoogachting 
voor anderen, vaderlandsliefde, maatigheid, eerbied voor deugd en goede zeden en 
oprechte Christelyke Godsvrucht" út it wurk helle, en Halbertsma 1824,13-14 dêr 
noch ferlet fan freonskip en frysknasjonaal fielen oan taheakke,7 lies Buitenrust 
Hettema 1905.530 e.f. it as in libbensferslach fan 'e latynske skoalle ôf oant de dea 
fan 'e dichter ta. Lykas Haantjes seach er GJ as de "werkelikheid-ziener" (Haantjes 
1929.134; Buitenrust Hettema 1905,559), mar it grutte ferskil tusken beiden is dat 
Haantjes it ferbân tusken libben en wurk folie minder direkt leit. Dy komt ta deselde 
algemiene eigenskippen dy't Wassenbergh en Halbertsma ek al fûn hienen. Sintraal 
stiet úteinlik by Haantjes it idee. dat GJ dichter wie út godlike ropping: Kristus sels 
wie foar GJ skientme (Haantjes 1929,232; id. 1930,10-5; oernommen troch Fokkema 
1929-1930,410). Dy opfetting, basearre op in rigel út 'e Friesche Herder (dizze útjefte 
111.21: sj. 5.3.4.5,1.1.2.1). typearret Haantjes as in fertsjintwurdiger fan 'e 
p:otestants-kristlike dichters fan it tydskrift Opwaartsche Wegen (1923-1940), dêr't er 
fan 1925 oant 1934 redakteur fan wie (Bakker 1985,133). Hy neamt dat fermidden ek 
útdruklik as er yn Haantjes 1930 seit dat GJ mei syn oplossing fan it konflikt tusken 
leauwe en keunst syn tiid fier foarút wie. Mei dy godlike ropping ferklearret er ek 
hoe't it mooglik wie, dat GJ him fan folksdichter ta renaissancedichter ûntjaan koe. 
Hy ferstiet dêrûnder de ûntjouwing nei in autonoom en yndividualistysk dichter-
skip, dat de taal selsstannige rjochten joech en in direktere, mear persoanlike utering 
fan it godstsjinstich libben fan 'e skriuwer mooglik makke (Haantjes 1929,225-226; 
sjoch foar deselde fizy op it dichterskip by de dichters fan Opwaartsche Wegen: Bak
ker, o.w.). 

Ek Kalma 1938 gong it om it ferbân tusken dichter en wurk, dat er dichterskip 
neamt (Kalma 1938,3). Hoewol't er net mear, lykas yn Kalma 1923a,7, de trijedieling 
fan 'e FR lykop rinne lit mei "de libbenstiden fen jonkheit, folwoechsenheit en jeld 
fendekinstnersels", sjochteryn Kalma 1938,70 e.fit wurk noch wol as in wjerspege-
ling fan libbensfazen. Oergongen binne it houlik (1636) en it begjin fan de freonskip 
mei Gabbema (1654) en dy markearje dochs wer yn grutte halen de trije dielen fan 'e 
FR. Deoergongfan 1654isneffens Kalma folie yngripender as dy fan 1636. Hyhâldt 
dy oergong foar in persoanlikheidskrisis: âld, iensum en ûnbegrepen soe de dichter, 
yn it besef fan eigen tragyk, foar it boargermansbestean keazen hawwe, dêr't Gab
bema in wolkom plak ynkrije koe (Kalma 1938,213-215). Deselde fizy fan ittragyske 
keunstnerskip, oant op it wurdlike omt ôf gelyk, hie Kalma ek al ûntwikkele yn syn 
earste publikaasje oer GJ fan 1922-1923. It hiele dissertaasje-ûndersyk dêr't de krekt 
oanhelle konklúzje út Kalma 1938 meibeslút, hathim dusnettaoarynsjochbrocht. 
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Keimst wie foar Kalma fan itbegjin ôf oan - ik sitearje hjir Kalma 1917,5.8 - "de frij-
makking, de utering fen de ivige siele yn de oerhearrige stof fen dizze wrâld" en 
keunst stie foar him yn tsjinst "fen de Ivige Goedens, dy't sinonym is mei de Ivige 
Moaijens". Hy hifket it wurk oan de universele wearden fan tragyk en leafde. Tragyk 
untbrekt neffens him - dêrom is GJ gjin echte grutte dichter - , mar leafde is de lie
dende krêft en dy giet yn it wurk deselde wei as yn Plato's Symposion: "fen de foarmen 
ta de skôging fen de Idé". Hichtepunten fan beide fazen binne respektivelik de Tjerne 
en Nacht-rest-bejerte (Kalma 1938,198). De driuwende krêft yn GJ's dichterskip is it 
keunstnerskip, leauwe stiet derby op it twadde plak (Kalma 1938,210). Literêre 
stúdzje is foar Kalma "forstean", in wurd dat er yn syn Ynlieding faak brûkt, en dat 
"forstean"ismoogliktrochbegryp, meifielenen wil (Kalma 1938,1.2). Kalma's fizy is 
a-histoarysk. Hy neamt wol histoaryske feiten, lit ek de termen Renaissance en Ba
rok in pear kear falie, mar fan in behanneling neffens poètikale opfettingen fan GJ 
syn tiid is gjin sprake. Syn stilistyske analize docht er neffens algemiene kritearia fan 
ritmyk, lûdbylding en fisuele wurking. It is de dichter Kalma dy't de dichter GJ hif
ket. Syn oanpak liket hast wol in skoalfoarbyld fan de "verstehende" metoade yn 'e 
geast fan Wilhelm Dilthey (cf. Maren-Grisebach 1976, 30). 

Wat it konseptuele oangiet, liket my syn tsjinstelling tusken keunstner en minske it 
sintrale idee ta. It behearsket ek it tinken oer de dichter by oaren. Haantjes 1929.228-
233 wrakselet dermei en leit ûnder ferwizing en yn diskusje mei Kalma 1927 lykas 
Folkertsma 1946 en Langvik Johannessen 1960 ferbân mei it Kalvinisme. By Haan
tjes oerwint de keunstner it dualisme fan de minske, omdat Kristus foarGJ skientme 
wie, by Folkertsma is eangst - en dêrmei flecht yn 'e technyk - de útkomst. by Lang
vik Johannessen oerwint it protestantske leauwe de tsjinstelling yn it ôfstân nimmen 
fan de wrâld. Yn hoefier't Kalma. Haantjes en Folkertsma beynfloede binne troch it 
idee fan de antitetyske minske út 'e dútske Barokstúdzje, is net sa maklik út te meit-
sjen. Se neame amper of gjin literatuer, al brûke Kalma en Folkertsma it wurd barok 
wol, en boppedat is de tapassing fan in antitetysk libbenskonsept op 'e keunstner âl-
der as de typearring fan Barok as de keunst fan it antitetyske libbensgefoel. Wat dat 
oangiet is Gosses 1947,282 dúdliker. Dy leit yn syn besprek fan Folkertsma 1946 it 
ferbân mei de Barok (mei in haadletter) útdruklik. Foar him is Barok "de styl fan 'e 
fûle spanning tusken ierdsk en himelsk". Mei troch de karakteristike boukeunstige 
taljochtingdy't dêrop folget, lit er him dúdlik kinne as in oanhinger fan de ideeën fan 
Fritz Strich (cf. Emrich 1981,12). Langvik Johannessen neamt syn ôfhinklikens fan 
de dútske literatuer út dy rûnten eksplisyt. Hy slút him oan by de opfetting fan Ar
thur Hübscher, dy't yn syn stúdzje út 1922 oer "Barock als Gestaltung antithetischen 
Lebensgefühls" it sykjen fan in "synthetische Erhebung über die Gegensätze" ka-
rakteristyk neamt foar de Barok (Langvik Johannessen 1960,179). Hübscher syn 
stúdzje is by útstek typearjend foar de dútske Barokstúdzje tusken de oarloggen (cf. 
Emrich 1981,16). Ek de oare literatuer dy't Langvik Johannessen jout, heart by de op 
synteze rjochte "geistesgeschichtliche" wittenskip. Hatzfeld syn stúdzje út 1955, dy't 
er oanhellet, is in gearfetting fan âldere opfettingen fan 'e skriuwer, dy't sels ûnder-
wilens al ta in mear differinsjiearre Barokbegryp kommen wie (Brauneck 1971,402 
noat 162).8 

In oare rjochtingyn it GJ-ûndersyk ûntstiet ûnderynfloed fan W.Gs. Hellinga. Dy 
behannele GJyn syn ündersyk nei taalbou-opfettingen yn Nederlân yn 'e tiid fan 'e 
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Renaissance ("een geniaal taaibouwer". "Nederlands grootste taaibouwer in de 
XVIIe eeuw"; Hellinga 1938,156-157) en yn syn as reaksje op Wumkes 1926 en 1932 
opsette sosiaal-kulturele stúdzje fan opfettingen oer it Frysk yn 'e santjinde en acht-
tiinde ieu yn Fryslân (Hellinga 1939). Syn oanpak is te karakterisearjen as fïlologysk: 
hy bliuwt ticht by de tekst en brûkt (taal-)opfettingen út 'e tiid fan 'e tekst by syn 
ferklearjen. Ek syn analize fan in gedicht fan Hooft yn de Kroniek voor kunst en kui
tuur 1947 fûn neifolgingyn de GJ-studzje. Syn learling A. Wadman liet him yn in dis
kusje mei Schurer 1948 dêrtroch ynspirearje en kaam op foar histoarysk ûndersyk 
om sin. wearden en foarmjouwingsprinsipes yn GJ's wurk te ferklearjen. Sünder sok 
ûndersyk. fûn dy. "[hawwe] wy eins noch gjin rjocht op Gysbert Japiks" (Wadman 
1948.117). By wize fan foarbyld liet er oan in analize fan it troch Schurer ôfwiisde 
"suwne-molne-stienen" (dizze útjefte 113,5) it nije sjen dat der neffens him foar GJ 
yn dit soarte wurdkeppelingen sitten hawwe moat. mar dat in tweintichste-ieuwer 
súnder histoaryske kennis ûntkomt. In twadde foarbyldjoech Wadman 1956 mei syn 
vnterpretaasje fan hyperkorrekte e's efter Substantiven as in bewiis fan bewuste taal-
bou fan ien dy't buten de werklikheid fan de fryske taalsituaasje stie. Wadman 
ferklearret dy Donquichotterij, sa't er it neamt, ûnder ferwizing nei de ûntwikke-
lingspsychology fan Ch. Bühler út roppingsbesef, dat mei de jierren groeid wêze 
soe. 
De filologyske wurkwize hat by Galama 1979 laat ta in selde soarte fernimstige 
konkluzje as er út trochhellingen en feroaringen yn autograaf en printe fersen fan 
tekst 17 ôfliedt. dat GJ as út 'e dream wei it Frysk foar alle literêre genres fan syn tiid 
geskikt meitsje woe. Yn opset en toan lit syn stik tinke oan de stúdzje fan Hellinga 
oer in oar gedicht fan Hooft, it bekende Verbijsterend spel. út Maatstaf 1953. 
Tsjin Wadman, marwolyn 'e tradysje fan Hellinga, 1938en 1939ûnderstelt Feitsma 
1967a.17-19 yn har ynternasjonaal oriëntearre stúdzje oer parallellen fan GJ syn 
taalbou-opfettingen by oaren út syn tiid en fan earder, dat GJ him "súnder de stype 
fon ut patryotisme, de histoaryske sin en de niget oan eigen taal en folk fon de fryske 
hegerein" net ûntjaan kinnen hat as dichter en taaibouwer. Sels soe er as skoalmas-
ter boppedat ek noch ticht by it gewoane boerefolk stien hawwe kinne, dat trouwens 
neffens haryn Fryslân mooglikdochs al hegeroanskreaun stie asynoarelannen en 
lanstreken, sadat er in boer as minske sjen koe en net op him delseach lykas oare Re-
naissansisten dienen. Yn Feitsma 1975a,115-116en 1978a, 112-113 giet se neieropdy 
beide punten yn, derby stimulearre troch publikaasjes fan H.N. Fügen, dy't se yn 
Feitsma 1970 gearfettet. Ek wiist se op parallellen yn it besteande Frysk en it Hyl-
persk, dy't Wadman syn opfetting dat GJ irreële foarmen makke hawwe soe, tsjin-
sprekke kinne (Feitsma 1974,530). 

Gjin psychology of sosjology, mar de literatuer sels is it middel dat G.N. Visser 
sûnt 1967 yn in lange rige fan publikaasjes oer parallellen en boarnen brûkt om GJ's 
wurk te ferklearjen. Ferklearjen is miskien net it goeie wurd, want Visser beheint him 
ta it oanwizen fan mooglike oerienkomsten. Hy keart dêrmei, soe men sizze kinne, 
werom nei de tiid fan Wassenbergh, doe't it oanwizen fan boarnen en parallellen ek 
sintraal stie. Wylst Wassenbergh 1793 en 1802 respektivelik allinne klassike en ne-
derlânske foarbylden joech, hellet Visser syn oerienkomsten dêrneist ek út it Ingelsk, 
Frânsk, Spaansk en Italiaansk, en dan foaral fan de sechstjinde ieu. Hy beheint him 
nammentlik net ta it synjalearjen fan mooglike foarbylden, mar lit faak ek sjen hoe 
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tradisjoneel oft motiven by GJ binne. Haantjes en Kalma hienen by it opsetten fan 
har dissertaasjes ek wol fan doel west om hiel wat wurk fan foarbylden te meitsjen, 
mar dat is der net fan kommen.9 

Wylst Visser mei wurdlike oerienkomsten wurket, hat Grijp 1988 mooglike imitatio 
yn in dialoochliet fan GJ oanwiisd (tekst 6 yn dizze útjefte) op grûn fan patroanen 
fan fersrigels neffens de ferdieling oer de beide dielnimmers. Literatuer út literatuer 
ferklearje docht ek Dyk 1986 yn syn stúdzje fan topoi yn fryske brulloftsdichten, dêr't 
er ek de Tjerne fan GJ ta rekkenet (ek yn tekst 6). Brouwer en Hellinga 1936.7-12 hie
nen dat oantsjuttenderwize ek al dien. 

1.1.3. Utlittingen oer de swierte fan 'e GJ-stúdzje 
Troch de ieuwen hinne hawwe kenners fan it wurk fan GJ har machteleas field om 

it rjocht te dwaan. Gabbema 1681, in freon fan de dichter, skriuwt: "En ook ginger 
wel VTI jaar zeggens te loir wilden wy alleen de frengien van dit fijne kleed vertoo-
nen, en slegs den omtrek met doode verwe afmalen" (dizze útjefte 247,5-8). De mei-
dieling sels en de bylden dy't brûkt wurde, litte oars wol oan topoi tinke. Halbertsma 
1840,96 seit, nei'teral tweintich jier stúdzje fan'e dichter makke hie: "Lang heeft mij 
de overtuiging gedrukt, dat ik tegen eene verklaring der schoonheden van Gysbert 
niet was opgewassen; of ik zulks thans ben, is twijfelachtig". Gosses 1929,197 konklu-
dearret yn syn besprek fan Haantjes 1929: "De hiele Gysbert Japiks. de minske, de 
dichter, syn dichtwirk, det allegearre mei wittenskiplike strangens út to byldzjen en 
to biljochtsjen, dat is op dit stuit yet in kearels wirk, to folie hast for ien minske om it 
oan to kinnen". Wadman 1948.58 ornearret mei it each op it ûndersyk fan taal en styl 
neffens opfettingen sa't se yn 'e santjinde ieu jilden: "Wy ha noch gjin rjocht op Gys
bert Japiks: wy binne noch net ryp foar him". Oaren hawwe har derby oansletten, 
lykas Galama 1953,53 ("Met name moet nog veel gedaan worden aan de bestudering 
van de gedichten zelve, hun taal, stijl en poëtische waarde") en Brouwer 1960.55 ("En 
ik wol it ek wol wêze, dat my gauris de freze bikroep. dy't ek Joast Halbertsma dwers 
sitten hat en dêr't wy ús dus ek net foar hoege to skamjen: kinne wy al it kommintaar 
jaen, sa't Gysbert Japicx dy fortsjinnet?"; cf. ek Brouwer 1957.58 en 1980.382). 

1.2. Doel en oanpak 

1.2.1. Untstean 
Doel fan dizze stúdzje is in bydrage te leverjen ta it ferklearjen fan it untstean fan 

literêre teksten yn de santjinde ieu. Nivo fan ûndersyk is de yndividuele tekst yn syn 
relaasje ta oare literêre teksten en ta de net-literêre werklikheid dêr't eryn ûntstien is. 
In bydrage neam ik dizze stúdzje, omdat ik my net allinne, wat de literatuer oangiet, 
behein ta stof en ynhâld (en mar sydlings yngean op taal en styl), mar ek omdat it 
wurk fan GJ fansels net represintatyf is foar alle santjinde-ieuske literatuer, al wie it 
allinne mar trochdat belangrike genres as toaniel en roman by him ûntbrekke.10 Om 
út te meitsjen yn hoefier't GJ syn wurk represintatyf is. soe it ferlike wurde moatte 
mei dat fan oaren en soe dat oare wurk ek yn syn eigen werklikheid set wurde moatte. 
Dat fait buten de mooglikheden fan dit ûndersyk, mar wol bringt myn oanpak mei, 
dat oerienkomsten mei oare dichters yn kar fan stof en motiven en yn de gearfoeging 
dêrfan ta teksten, sichtber wurde kinne. 
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Ear't ik no de doelstelling neier taljochtsje, wol ik earst noch in opmerking meitsje 
oer de ferhâlding tusken literatuer en werklikheid. Ik gean derfan út dat dy twa te ûn-
derskieden binne en dat elk it ferskil wol sawat gelyk oanfielt. De ûnderskieding is 
oars net ûnproblematysk, seker net yn 'e literatuer fan 'e santjinde ieu. Mimesis of 
imüatio fan de natuer wie doedestiids poëtikaal foarskrift en dat GJ him dêroan hol
den hat, blykt wol út it mear as ienris neamen fan de bekende topos fan it skilderjen 
nei it libben. Boppedat moast by de imitatio fan literatuer, mei yn achtnimmen fan de 
easken fan it uterlike aptum, sûnt Erasmus (Pigman 1980,30) de stof oanpast wurde 
oan de eigen omstannichheden fan tiid en plak fan de skriuwer. Wat werklikheidsút-
bylding liket, is dus útdruklik literêr beskaat. Datselde jildt foar de funksje fan in 
tekst út 'e santjinde ieu. Literatuer hie doe neist fermeitsjen (delectare) ta taak de lezer 
op it moed te wurkjen {movere) en him te belearen (docere; cf. Dyck 1966,34). Ek it sryl-
prinsipe fan 'e evidentia late mei syn eask dat de stof foar eagen steld wurde moat, ta 
it ferheegjen fan it werklikheidskarakter. De karakteristike, "cernas"-eftige formu-
learring (cf. Plett 1985,27) "Kijcke, kijcke, loke, sjogh!" (tekst 29i,49,6) kin, neist gans 
oare eigenaardichheden fan 'e evidentia, sjen litte hoe't GJ mei dat prinsipe rekken 
hold. Werklikheidsgehalte yn literatuer is dêrom, seker yn 'e santjinde ieu, gjin 
ûnôfhinklik gegeven, mar in aspekt fan literatuer. 

Under werklikheidsgehalte yn in tekst ferstean ik yn it foarste plak eleminten fan 
tiid en plak en feiten út it libben fan de skriuwer, stofûnderdielen dus, en fierders de 
funksjes dy't in tekst hat as reaksje op it persoanlik libben fan de skriuwer, op aktuele 
saken fan syn tiid en op maatskiplik ferlet. Dêrom haw ik besocht om de libbensfei-
ten fan 'e dichter oangeande saken as komôf, oplieding, berop, wurksumheden, fa-
mylje en freonen te efterheljen en syn plak en opfettingen op it gebiet fan godstsjinst, 
polityk en (literêre) kultuer, benammen yn Fryslân, benei te kommen. Yn it twadde 
plak hearre ta it werklikheidsgehalte ek ûntlieningen oan de Bibel, dy't ommers foar 
de skriuwer as kristen sawol werklikheid as tekst is. Dêrfan haw ik besocht in ynvin-
tarisaasje te meitsjen. Yn ferhâlding ta it úteinlike doel soe men dat dieldoelen 
neame kinne. 

In oar dieldoel is it bepalen fan it literêre karakter fan de stof, dat nedich is om net 
yn al te maklike ûnderstellingen oer it ferbân fan libben en wurk te ferfallen. Derby 
haw ik my beheind (en moast ik my om de tiid ek wol beheine) ta dy ûnderdielen fan 
de santjinde-ieuske poëtika dy't de inventio oangeane. Systematyske behanneling fan 
de dispositio en foaral ek de elocutio soe it literêre karakter folsleiner útkomme litten 
hawwe, mar ik miende dochs dat ik my yn haadsaak ta de ûnderdielen fan de inventio 
beheine koe, omdat werklikheidsaspekten foaral yn de stof en minder yn taal, styl en 
oardering ta utering komme. Wat de dispositio oangiet komt dêr noch by dat it wurk 
fan GJ, ôfsjoen fan in pear langere proaza-oersettingen, meast út koarte gedichten 
bestiet, dy't in behanneling sa't Spies 1987a dy fan in pear lange, argumintearjende 
gedichten fan Vondel jûn hat, net sa relevant lykje te meitsjen. It is fansels ek moog-
lik dat de opbou net op retoaryske regels (praecepta), mar op foarbylden (exemplá) 
weromgiet, wat grif jildt foar in dichter as GJ, dy't sa faak oerset of ôfhinklik blykt te 
wezen fan ien of mear foarbylden. Wol hawik de strofefoarmen beskreaun. Dat ha'k 
foaral dien, omdat oerienkomst yn strofefoarm soms dúdlik ôfhinklikheid oanwize 
kin. Sa haw ik it literêre karakter dan ôflaat út de ôfhinklikheid fan oare yndividuele 
teksten (imitatio) en fan tekstsoarten (genre), en ek wol, al is it mear ynsidinteel, út it 
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brûken fan topoi yn de dübele betsjutting fan sedes argumentorum en loei communes 
dy't it wurd yn 'e santjinde ieu noch hie (cf. Dyck 1966,59 en foar in algemiene oa-
riëntaasje Ueding 1986). 

In bysûnder aspekt fan de tekstôfhinklikheid is de ferhâlding ta de Bibel, dy't ik al 
neamd haw, omdat it derby foar in kristen ek om werklikheid giet. Oare literatuer as 
literêre teksten en Bibel haw ik gjin opsetlik ûndersyk nei dien. Wat my bekend wie, 
haw ik oantekene. Op dat gebiet - en ik tink dan foaral oan histoaryske en literêre 
neislachwurken - is noch gans te dwaan, al binne it mar inkelde teksten dy't like fol 
sitte mei stof út datsoarte wurk as tekst 70, dêr't GJ de boarnen yn ferantwurdet. Wol 
haw ik in soad stichtlike literatuer neisjoen, dy't yn GJ syn tiid yn Fryslân skreaun 
waard, yn it bysûnder de boeken út syn biblioteek en sokken dêr't hy lofdichten yn 
skreaun hat. Ek haw ik socht om ôfbyldingen dy't mooglik brûkt binne by de teksten 
63, 64, 65 en 67. 

Om ta it úteinlike doel te kommen haw ik my fierders noch datearring en ynterpre-
taasje as dieldoelen steld. Sünder it iene is gjin ferbining mei libben of maatskippij te 
lizzen, sûnder it oare fait oer de ûntsteansmotiven min wat te sizzen. 

Op grûn fan de útkomsten fan de ûnderskate ûnderdielen, sa't dy yn it foargeande 
as dieldoelen neamd binne, haw ik aspekten fan it ûntstean fan de teksten ûnder-
socht. Derby ûnderskied ik oanlieding, funksje en literêre ôfhinklikheid. 

Definysje, begrinzing en ûndersykberheid fan de ûnderdielen dy't de dieldoelen 
foarmje, folgjeyn4.1 en 5.1. Dêr komme ek de stân fan it ûndersyk en in neiere fer-
antwurding fan de opset en de yndieling oan de oarder. Hjir jou ik foar de dúdlikens 
noch in oersjoch fan de yndieling yn haadstikken en ûnderdielen, sa't dy út it foar
geande ofte lieden is. It part fan de werklikheid dêr't it wurk yn ûntstien is, mar dat 
net fuort sichtberyn de teksten útdrukking fûn hat, hawik yn in ôfsûnderlik haadstik 
ûnderbrocht. Dat is haadstik 4 wurden, dêr't de libbensomstannichheden fan de 
dichter en syn opfettingen op polityk, godstsjinstich en kulturiel gebiet yn beskreaun 
wurde. Haadstik 5 bestiet út in tekstgewize behanneling fan de neikommende seis 
ûnderdielen. De folchoarder fan dy ûnderdielen wurdt beskaat troch tanimmende 
ôfhinklikheid fan foargeande ûnderdielen. 
1. Boarnen, ûnderferdield yn literêre foarbylden en parallellen, Bibelteksten en 

oare boarnen. 
2. Genre, mei in ôfsûnderlike behanneling fan de strofefoarmen. 
3. Datearring. 
4. Histoaryske eleminten, ûnderskaat nei tiid, plak en persoan. 
5. Ynterpretaasje. 
6. Untstean, ûnderskaat nei genese út foarbylden, oanlieding en funksje. 
Om redenen fan tiid haw ik net alle teksten fan GJ behannele. Wol haw ik se alle-
gearre neffens boppesteand model yn konsept beskreaun, sadat ik by de útwurking 
fan in part fan 'e teksten út 'e kennis fan it hiele wurk wei skriuwe koe. By de kar fan 
de útwurke teksten haw ik my liede litten troch de opfetting dat de wearde fan in ûn-
dersyksmodel aselektyf demonstrearre wurde moat. Dêrom moast ik in tafallige 
groep fan teksten kieze. Dat binne de earste tsien wurden. 
Dêrneistlykwols is der de eask fan de represintativiteit. Mei de earste tsien is dêr net 
oan foldien, al sitte dêr wol belangrike teksten as de titel en Friesche Tjerne by. De 
tsien hearre allegearre ta it earste diel fan de FR, wylst dy yndield is yn trijen. It seit 
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himsels dat ek út it twadde en it tredde diel in tekst behannele wurde moast. Yn it 
tredde lei de kar foar de hân. Dat bestiet út sa goed as allinne psalmen, en omdat in 
oantal fan dy psalmen in syklus, de Friesche Herder, foarmje, haw ik dy nommen. 
Haadsaak fan it twadde diel binne de gearspraken. De kar is hjir fallen op Reamer in 
Sape, omdat dêryn de ferhâlding ta literatuer en werklikheid fan in tekst, dy't de 
kearn fan dit ûndersyk útmakket, sa dúdlik om ôfweaging freget. Fan de oerbliu-
wende ôfdieling fersprate fersen, dy't suver allegearre yn it Nederlânsk skreaun 
binne, haw ik de Personele vertôninge keazen. Dat is miskien wol it meast ambitieuze 
fers fan GJ. 

Wat de teoretyske grûnslach fan dizze stúdzje oangiet, stel ik my, sa docht út it 
foargeande wol bliken, op histoarysk stânpunt. Referinsjeramt is de retoarika, dy't 
nei't algemien oannommen wurdt, oant lang nei de santjinde ieu de europeeske lite
ratuer behearske (cf. Coenen 1988). Ik besykje mei de tsjintwurdige kennis fan 
santjinde-ieuske poëtikale teory en praktyk de teksten fan GJ te ferklearjen. Foar 
oriëntaasje haw ik in soad hân oan Baldwin 1944 en Clark 1948, dy't it wurk fan Sha
kespeare, respektivelik Milton yn ferbân mei oefeningen op 'e latynske skoalle be-
skriuwe, en fierder oan Conrady 1963, dy't sjen lit hoe't de dútske lyryk fan 'e san
tjinde ieu op de neolatynske poëzy fan dy tiid liket, fansels oan Dyck 1966 en Grimm 
1982, dy't beide al oanhelle binne, en wat it fo/w'-ûndersyk oangiet, ek oan Jehn 1972. 
De stúdzjes fan Visser, Welslau 1976 en Vermeer 1978 joegen neist Pigman 1980, dy't 
mear de opfettingen oer imitatio beskriuwt, in goeie yndruk hoe't yn 'e praktyk 
santjinde-ieuske literatuer út oare literatuer opboud is. Foar de histoaryske kompo-
nint fan myn ûndersyk koe ik my net op in algemien akseptearre referinsjeramt ba-
searje. Aspekten fan it santjinde-ieuske Fryslân en GJ syn plak dêryn haw ik be-
skreaun op grûn fan yngeand boarne-ûndersyk. 
De kar foar in kombinaasje fan literêr en histoarysk ûndersyk hie ik al makke, doe't 
ik yn Spies 1987a in ferlykbere opset fûn. Mei har (Spies 1987b,24) bin ik fan miening 
dat in ûndersyk nei de maatskiplike funksje fan in tekst - en dat jildt neffens my like-
goed foar syn ûntstean yn it algemien - "het meest vruchtbaar is, wanneer men de re
sultaten van een literairhistorische - poëticale of rhetorische - analyse combineert 
met een geesteshistorische doorlichting". 
Grûnslach fan myn ûndersyk is fierders de systematyske behanneling neffens ien 
model. Troch alle teksten oan de hân fan deselde fragen te analysearjen ûntstiet der 
in protte yntern ferlikingsmateriaal, dat de mooglikheid fan al te hastige konklúzjes 
of spekulaasjes, makke op grûn fan ien of inkelde teksten, beheint. 

De kar foar in behanneling fan GJ syn wurk tekst foar tekst hat alderearst in prak-
tyske reden. Der is noch fierstente min ûndersyk dien nei de fasetten dy't ik ûnder-
skied om mei generalisaasjes begjinne te kinnen. Mar der sit ek in prinsipiële kant 
oan. Ik leau nammentlik net dat it sinfol is om generalisearjende útspraken oer it 
werklikheidskarakter fan literatuer te dwaan as dy net basearre binne op yngeand 
ûndersyk fan teksten. Dat is myn beswier tsjin literatuersosjologyske stúdzjes as dy 
fan Wiedemann 1977 en Lohmeier 1981, dy't de hiele santjinde-ieuske literatuer of in 
genre (yn dit gefal fan de lof fan it lânlibben) kultuerhistoarysk ynterpretearje sûn-
der rekken te halden mei de konkrete situaasje dêr't in tekst yn ûntstien is. 
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1.2.2. Oerlevering 
It fjirde en it fyfte haadstik befetsje it hjirboppe ynlate sintrale part fan it ûndersyk. 

Om foldwaan te kinnen oan de doelen dy't ik my dêr steld haw, binne basisgegevens 
oer útjeften en hânskriften nedich en moat der in tekstedysje wêze, dêr't nei ferwiisd 
wurde kin. Oan dy betingsten foldocht de besteande literatuer net genôch. Dêrom 
haw ik in nije tekstedysje makke, dy't as diel I fan dit wurk ferskynt, en dêr in kom-
mentaar by skreaun, dêr't ik yn besykje in oplossing te finen foar problemen fan 
transliteraasje en facsimile-edysje. Dat kommentaar stiet yn it twadde haadstik. 

In beskriuwing fan útjeften en hânskriften folget yn haadstik trije. De beskriuwing 
fan de hânskriften is ynventarisearjend fan aard. Alles wat der is of west hat, west 
hawwe kin of net west hawwe sil, wurdt dêryn meidield. Bysûnder omtinken krije da-
tearring en status: ôfskrift of autograaf, eardere of lettere ferzy. Oars fan opset is de 
beskriuwing fan de útjeften en werútjeften. Nei folsleinens is dêryn net stribbe. Al-
linne de sammelwurken en de gruttere blomlêzingen komme oan de oarder, mei 
dizze útsûndering dat fan de fersprate fersen, dy't net yn de oarspronklike edysjes 
(fan 1668 en 1681) steane, de earste útjefte opjûn wurdt. Marbelangriker as in ferskil 
yn folsleinens is in oar ferskil. By de beskriuwing fan de útjeften haw ik my nam-
mentlik konsintrearre op de fraach nei de ûntsteansskiednis, wat foaral betsjut dat ik 
besykje te ferklearjen wêrom't se binne sa't se binne, likegoed wat de ynhâld as wat 
de foarm oangiet. Der is reden om oan te nimmen dat GJ sels de FR fan 1668 gear-
stald hat en mooglik dêrom oanfollingen út 1681 mei sin weilitten hat. 

It tredde haadstik befettet fierders in analize fan de soarten belangstelling foar it 
wurk fan GJ op grûn fan in ynventarisaasje fan yndividuele lezers út de tiid foar 
1822, en in ûndersyk nei de bekendheid fan GJ syn wurkyn brede lagen fan de befol-
king. Foar dat léste gean ik de songen oerlevering fan lietteksten nei, en beskriuw ik it 
njoggentjinde-ieuske besykjen om de dichter ûnder it folk te bringen. Kennis fan it 
publyk dat it wurk koe (of net koe) en fan de aard fan 'e belangstelling dat it hie, kin 
helpe by it foarmjen fan in oardiel oer it fermidden dêr't it wurk yn ûntstie. Dat jildt 
sterker, mei men oannimme, nei't dat publyk tichter yn tiid by GJ stiet. Dêrom haw 
ik it measte omtinken oan de tiid foar 1822 jûn. Dat krekt 1822 as grins keazen is, hin
get gear mei it ferskinen fan Epkema 1821 dat jiers, de earste nije útjefte fan de FR 
sûnt de santjinde ieu. Dêr stiet in list fan yntekeners yn, dy't in moaie oanfolling is op 
de ynventarisaasje fan nammen fan foar dat jier. Omdat ek oplagen en ferkeapsifers 
wat sizze oer de belangstelling, haw ik dêr ek omtinken oan jûn. 

In oar ûnderdiel fan de resepsjeskiednis, te witten de gelearde byldfoarming, haw 
ik yn it ynliedende earste haadstik ûnderbrocht. Dat jout in oersjoch fan eardere fï-
zys op it wurk fan GJ en fan de oanpak fan earder ûndersyk. Wêr't it materiaal dat 
mooglik makke, haw ik dernei stribbe om ferbining te lizzen tusken opfettingen oer 
it wurk fan GJ en ideeën út de tiid dêr't se yn ûntstienen. In skiednis fan de literêre 
wurdearring fan it wurk yn it algemien en fan de teksten apart jou ik net. Sa'n skied
nis kin better yn it ferbân fan feroarjende literêre opfettingen beskreaun wurde. Bop-
pedat soenen der foar in part deselde ferbannen yn synjalearre wurde as yn de skied
nis fan it gelearde oardiel. 
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1.2.3. Algemien 
As léste doel kin noch neamd wurde, dat ik besykje om alle kennis fan GJ en syn 

wurk te ferarbeidzjen, dy't yn de rin fan de ieuwen fêstlein is op it gebiet fan it ûnder-
sykdatyn 1.2.1 en 1.2.2 omskreaunwurdt. Dat jildt likegoed foar de sekundere litera-
tuer as foar argivalia. Yn 'e ûnderstelling dat yn de eksimplaren fan de edysjes fan 
1668 en 1681/84 belangrike oantekeningen stean kinne, haw ik ek dy yn it ûndersyk 
behelle. Benammen by de literêre foarbylden haw ik murken, dat in soad fergetten is 
wat earder al opmurken is en dat soms ek wolris wat op 'e nij ûntdutsen wurdt. 

Dy doelstelling betsjut fansels net, dat ik nochris meidiel wat oaren al meidield 
hawwe. As it heal kin, ferwiis ik, mar wol neam ik altyd de arguminten fan oaren dy't 
oer deselde problemen skreaun hawwe as dy't hjir behannele wurde en jou ik ek al
tyd op wa't in waarnimming foar it earst dien hat. 

It seit himsels, dat meidielingen út sekundere literatuer altyd oan de boarnen hifke 
binne. Ien kear is my dat net slagge, wat gearhinget mei it feit dat gjin boarne opjûn 
wurdt (4.6.3). It giet om in meidieling fan Haantjes 1929. Dy docht dat trouwens sei
den of noait, likemin as Kalma 1938 yn syn dissertaasje. 

1.3. Ferwizingen 
Literatuerferwizingen rinne neffens jier fan ferskinen en sidenûmer. Stúdzjes út 

itselde jier fan ien auteur wurde ûnderskaat troch in letter efter it jier. Brouwer 1936/ 
1966, Haantjes 1929 en Kalma 1938 wurde as haadwurken net neier oantsjut. Auteurs 
mei gelikense efternammen wurde ûnderskaat troch foarletters as se net folie oan-
helle wurde. Yn it gefal fan D. Kalma en J.J. Kalma, dy't beide gauris foarkomme, hat 
allinne J.J. Kalma foarletters krigen. 
Ferwizingen nei ien of mear rigels út 'e tekstútjefte besteane út it blêdsidenûmer en it 
linker rigelnûmer. Nei in tekst as gehiel wurdt mei in sifer ferwiisd, dat yn de tekst
útjefte links neist de titel stiet, mar dat it maklikst werom te fïnen is fia de ynhâldsop-
jefte fan diel I. 
Yn twa gefallen lykje de ferwizingen nei de bledsiden fan de tekstútjefte en dy nei de 
teksten op elkoar. Dat docht him foar by de teksten 46 en 48, dy't ûnderferdield 
binne. It ferskil sit him dan yn in komma of in punt. Sa betsjut 46.6 de tekst Agurs Bea, 
46,6 bledside 46, rigel 6 fan de tekstútjefte. Oantsjuttingen as 81.1985.42 ferwize nei 
eksimplaren fan 'e FR, dy't yn 3.2.1.1 beskreaun wurde. 

1.4. Tiidrekkening 
Datearringen foar 1701, doe'tyn Fryslân de Nije Styl ynfierd waard, binne neffens 

Aide Styl, of der stiet NS by. It ferskil tusken beide is tsien dagen. Sunt 1701 ferskille 
datearringen fan earder ien (NS), respektivelik alve dagen (AS) mei ús tiid. 
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2. Tekstútjefte 
Yn dit haadstik jou ik in ferantwurding fan de kar om it wurk fan GJ yn facsimile 

út te jaan en besykje ik in oplossing te finen foar problemen dy't mei in facsimile-
edysje anneks binne. Dêrneist gean ik yn op transliteraasjeproblemen, omdat in 
pear teksten allinne yn hânskrift oerlevere binne. It hiele haadstik kin beskôge 
wurde as in needsaaklike taljochting op diel I. 

2.1. Tekst-, rigel- en sidenûmering 
Yn dit wurk wurde twa nûmeringen brùkt. By ferwizen nei in tekst fan GJ as ien ge-

hiel is dat in folchnûmer fan 1 oant 78, by ferwizen nei in part fan in tekst in kombi-
naasje fan side- en rigelnûmer. Yn de tekstútjefte is fierders noch in tredde nûmering 
oanbrocht, oernommen fan Feitsma 1974. In ferantwurding folget hjirûnder. 

2.1.1. Tekstnûmering 
Alle teksten binne dûbeld nûmere: links neffens in eigen systeem, rjochts neffens 

Feitsma 1974,42-56. It systeem-Feitsma omfettet alle teksten fan GJ, en is sa opset dat 
ûnbekende teksten ynpast wurde kinne. Ik haw dat dan ek dien mei de nije teksten 
53, 54, 56-58, dy't nd (fan net-datearre) krigen hawwe op it plak dêr't oars de beide 
léste sifers fan it jier fan publikaasje steane, en mei de eardere farianten 66 en 
70. 

Neist it systeem-Feitsma hie ik om ûnderskate redenen ferlet fan in eigen nûme
ring. Alderearst komt dat, trochdat dizze útjefte teksten jout dy't yn Feitsma har sys
teem net passe fanwegen it feit dat se net fan GJ binne. Dan is de folchoarder fan de 
teksten oars as by har, want sij oarderet neffens taal en plak en ik allinne neffens 
plak yn de edysjes fan 1668 en 1681, of- wat de fersprate fersen oangiet - neffens 
chronology. Fierders jout sij in tekst soms mear as ien nûmer, al nei't der oergongen 
yn metrum, rymskema of fan poëzy op proaza of oarsom yn foarkomme, wylst ik 
foar't gemak fan ferwizen leaver ien nûmer foar elke tekst haw. Dêrom haw ik elke 
tekst in eigen nûmer jûn neffens de folchoarder yn dizze útjefte. De teksten dy't net 
fan GJ binne, haw ik oerslein en gjin nûmer jûn. Foar ferwizen nei wurden of rigels 
út de teksten brûk ik de blêdsidenûmering. Farianten fan teksten (dy't oars net op-
nommen binne, mar dêr't in pear fan foarkomme yn de yntegraal reprodusearre par
ten fan 1681), binne ûnderskaat troch tafoeging fan in letter a. De beide tekstkom-
pleksen fan psalmen en brieven binne mei in folchsifer neier ferdield neffens de 
teksten dêr't se út besteane. 

2.1.2. Rigelnûmering 
De rigelnûmering fan Feitsma 1974 kin net los fan har tekstnûmering oan in 

oarenien keppele wurde. Ik haw foar nûmering neffens de blêdside keazen. Dat hat 
foar dat ien ferwiissysteem brûkt wurde kin foar alle teksten, ek foar de teksten dy't 
net fan GJ binne (sj. 2.1.1). Boppedat binne noait mear as twa sifers foar de rigel-
oantsjutting nedich. 
Titels binne net meinûmere. By Feitsma 1974 hawwe de rigels fan de titel it sifer 0. 
Koprigels en kustoaden, dy't net fan GJ binne, haw ik ek net meiteld. 
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2.1.3. Blêdsidenûmering 
De sidenûmeringisôfhinklikmakke fände sidenûmeringyn 'e edysje-1668.No't 

dy útjefte yn syn hiele hear en fear reprodusearre wurdt, koe ik de káns net slûpe litte 
om de sidenûmering oan te halden. Dêr wie wol ferlet fan nei alle ûngelikense nûme-
ringen fan de útjeften fan 1681 (Gabbema), 1821 (Epkema) en 1936/1966 
(Brouwer). 

2.2. Kar foar in nije útjefte 
Fan GJ's wurk bestiet in navenant nije werútjefte foar wittenskiplik gebrûk (Brou

wer 1966), dy't noch wol te krijen is. In nije útjefte freget dêrom om in ferantwurding. 
Fansels is it noflik foar wa't dit boek lést om by it opsykjen fan ferwizingen nei de 
tekst gjin oar boek brûke te hoegen, mar dat is dochs mar in bykommende reden. Be-
langriker is dat de útjefte fan Brouwer in oantal tekoartkommings hat, dy't in nije 
útjefte winsklik meitsje. Ik neam se puntsgewiis. 

1. Brouwer hat de oarspronklike útjeften fan 1668 en 1681 op ûnderdielen út elkoar 
helle en troch elkoar ôfprinte (Feitsma 1978,81). 

2. Brouwer hat yn de proazateksten de rigels fan de oarspronklike útjeften net oan-
holden, sadat hy oare wurden ôfbrekt as yn dy útjeften. 

3. Sûnt Brouwer syn útjefte ferskynd is, hat Feitsma 1974 in kodearring ûntwikkele, 
dy't it mooglik makket om alle wurden fan GJ - ek út 'e hânskriften - sa te yndek-
searjen, dat alle parallelplakken fuort sichtber binne. Dat is foar it útjaan fan glossa
ria op GJ of foar it meitsjen fan wurdboeken in grut foardiel. Dêrmei is Brouwer syn 
rigelnûmering ferâldere. 

4. Brouwer syn útjefte is net folslein. By him ûntbrekke seis fan de 78 teksten dy't ik 
ûnderskied (al binne dat dan op ien nei mar taskriuwingen: 53-58) en fan ien oare 
tekst is him de eardere redaksje ûnbekend bleaun (66; sjoch foar 70, dêr't er de re-
daksje fan 1661 as boarne fan opjout, wylst er dy fan 1659 wol kinnen hat, punt 
7). 

5. Hoewol't Brouwer 1966 mei grutte soarch útjûn is, sitte der dochs noch printfla-
ters yn. Ik neam yn de folchoarder fan myn facsimile-edysje: 
- die (5,11); moat wêze: dit (1,7). 
- sei (246,75 en 82;247,113); moat wêze: sey (40,37 en 43; 41,28). 
- Oan-waegsje (45,16); moat wêze: Oon-waegsje (48,28); 
- Net ûnderskieden fan funksjoneel ûngelikense typografy (106,1-4); dy rigels moatte 

ôfwike fan dy't foarôf geane en dy't derop folgje (104,14-17). Brouwer ûnderskiedt 
trouwens yn it algemien it grutte ferskaat oan typografy net. Fan de kapitaal printe 
wurden bewarret er allinne "HEERE" (en ien kear MY; 338,8: sj. 341,26). 

- gelinge (133,14); moat wêze: gelinge' (128,11); 
- Ferkeard plak fan psalmfersnûmer 2 (227,3); moat stean foar 216,3. 
- Net synjalearjen fan apostroffen dy't in heale slach draaid binne (230); sj. dizze 

útjefte 219,9 e.f. 
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- Ynkonsekwinte ûnderskieding fan mar twa lettertypen yn de brieven dêr't fiif soar-
ten brûkt wurde (319 e.f: sj. 324 e.f). 

- en (336,16); moat wêze: in (340,7). 
- Oanfirdgje (338,4); moat wêze: Oonfirdgje (341,24). 
- Brunsvelds (346,1); moat wêze: Bruns velds. Yn dit fers sitte wol mear printflaters 

(transliteraasjeflaters eins), sa't út ferliking mei it hânskrift fan de dichter bliken 
dwaan kin (sj. de ôfbylding fan it hânskrift by 3.3.3.2,19). Brouwer 1966 moat de au
tograaffan de dichter brûkt hawwe Dat is klear te sjen oan de fers killen mei de tekst 
yn Brouwer 1936, dy't oerienkomt mei it ôfskrift fan Wassenbergh; 

- maeckste (360,294); moat wêze: maecktse (428,3). 
Dit listke is net folslein, mar de measte flaters dy't ik tsjinkommen bin (ik haw net 
wurd foar wurd neigongen), steane der al yn. 

6. Brouwer ferantwurdet net altyd de ferbetteringen fan printflaters. Yn tekst 17 
(Wobbelke) bgl. binne stilswijend ferbettere "Inkelke" (31,10: "Ingelke"; sj. 27,9) en 
"stearte" (31,22: "stearre"; sj. 28,4). 

7. Yn tekst 70 {Reeden-kracht) mjukset Brouwer twa redaksjes troch elkoar. Hy seit 
dat er dy fan 1663 jout (Brouwer 1966II372), mar út 1659 komme ûnder mear "doop-
sproey" (395,56; yn 1663, "doopsroey"); "opmerck" (399,144; yn 1663 "opmerk") en 
"Lini" (399,147; yn 1663 "Leni"). Ekyn de "Foroaringen" (Brouwer 1966II392) binne 
de redaksjes sa te sjen troch elkoar rekke. Brouwer 1936 blykt op 1659 werom te gean. 
Sa't liket hat ien (H.K. Schippers? cf. Brouwer 1966 I, VIII) Brouwer 1936 ferbettere 
mei in oare redaksje as dat dêrfoar brûkt is. Deselde flater is makke yn tekst 74 (Op de 
Wetsteen). 

8. Brouwer hat eigenaardichheden yn de stavering, foaral wat it plak fan de apostrof 
oangiet, foar flaters oansjoen en ferbettere. Men soe jin noch ôffreegje kinne oft er dy 
wier foar print- of setflaters holden hat, want hy ferantwurdet al syn ferbetteringen 
yn Brouwer 1966II ûnder de kop "Tekstforoaringen", mar neffens Brouwer 19661, VI 
giet it om printflaters. Ik ûnderskied de neikommende gefallen: 
- It oanjaan fan elizy mei in apostrof foar, ynstee fan efter it wei te litten lud. In foar-

byld is "Wol-sill'ige Ing'len"(l 15,14), dat Brouwer 1966 I 118 (en ek Galama 
1977,69) feroaret yn "Woll-sillige' Ing'len". Ik tekene fierders gefallen oan yn de ri-
gels 45,7; 86,5,6,9 en 10; 87,2,4,5.9 en mear; 91,14; 118,17; 130,10; 131,8 en 12; 148,9; 
213,20; 219,9; 220,2; 338,20,21 en 24; 345,3 en 4. Sjoch foarin mooglike ferklearring: 
2.7.3. Brouwer 1966 sjocht mei rjocht gjin printflaters yn it net oanjaan fan elizy (of 
synizese? cf. Weijnen 1960,23) yn gefallen as "Dauwe in" (56,12), wat Galama 
1977,43 en Jansen 1956,75 wol dogge, dy't der "Dauwe" fan meitsje. It komt sa faak 
foar, dat it gjin flater wêze kin. Oare santjinde-ieuske skriuwers jouwe elizy ek lang 
net altyd oan. 

- It foaropsetten fan in apostrof by elizy efter de oerbleaune "t" fan proklitysk "to/te" 
of it efteropsetten by elizy foar de oerbleaune "t" of "s" fan proklitysk "it/het" en 
"des", lykas yn " 't Huwz" (74,3), " 't Herre" (81,15) en " 't Wyll" (Brouwer 1966 II 
391); "t'heagste goe" (185,8) en "s'Geloofs" (Brouwer 19661401, II 392). Ek Galama 
1977,47 en 53 fettet dy gefallen as printflaters op. Sjoch foar foarbylden by oare 
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santjinde-ieuske skriuwers: Weijnen 1960,18 en Muller 1937,131-132, dy'top it foar-
byld fan de Twe-spraack fan Spiegel wiist. 

- It skriuwen fan enklitysk "it" of "het" efter lytse wurdsjes op -n mei "-nt't": "ick 
kint't" (337,23); "fenft See-wetter" (347,29); "Ick bent't" (Brouwer 19661360,320) en 
"aent't vyer" (Brouwer 1966 I 362,382). Brouwer 1966 lit de earste t yn nt't wei. 

- It skriuwen fan in punt dêr't wy no in komma brûke. De haadletters dy't yn brief 8 
(330, 8-9) op de punten folgje, slute dêr printflaters foar komma's wol út, mar yn 
oare gefallen is it net sa mar út te meitsjen, oft it giet om flaters of om in oar systeem. 
Ik soe lykwols de punt yn 334,22 net yn in komma feroarje, sa't Brouwer 1966II en 
Galama 1977,82 wol dogge. Brouwer is trouwens net konsekwint, want de punt efter 
"handen" (439,32) lit er stean. 

- Flaters troch ferkeard ynterpretearjen, dêr't ik mar ien foarbyld fan fûn haw. Brou
wer 19661 356,191 feroaret "om her" yn "om ber". Om taal (it soe in frisisme wêze) 
en betsjutting past "ber" net rjocht, wylst "om her" yn 'e betsjutting "yn't rûn", sa't 
GJ it yn 437,25 (Brouwer 1966 I 394,26) ek brûkt. wol goed is. 
In apart gefal is it mei al dy wurden - se nimme yn syn "Foroaringen" in grut plak 

yn - dy't Brouwer ferbetteret ta wat dat der al stiet. It giet dan foaral om keppeltekens 
en apostroffen, dy't wol yndrukt binne, mar net - mei inket - ôfdrukt. Dat wol noch 
wolris fan eksimplaar ta eksimplaar ferskille, mar safolle ûnsichtbere inketspoaren 
as Brouwer mei te krijen hân liket te hawwen, haw ik yn gjin inkeld eksimplaar fan 
1668 of 1681 by elkoar fûn, ek net yn 68.1985.07, dat er foar 1668 brûkt hawwe sil, om
dat hy "Hosæ. 4.16." (79,8-9) weilit (sj. 2.5.1; Brouwer seit net hokker eksimplaar oft er 
brûkt hat). Oan de oare kant slút ik net út, dat Brouwer ek wolris in keppelteken of in 
apostrof (want dêr giet it meast om) ynfierd hat op plakken dêr't yn gjin inkeld ek
simplaar in spoar fan te finen is. 

9. Brouwer lit hiel inkeld setflaters yn de oarspronklike tekst sitte. Meastal giet it mar 
om lytse dingen, lykas siferoantsjuttingen fan fersrigels út 'e Bibel foar de psalmen 
(151,14; 217,19). 
Yn seis gefallen, dêr't lykwols ûngelyk oer tocht wurde kin, is der betsjuttingsferskil 
mei anneks. Ek al hat Brouwer faaks de goeie kar dien, dan hie er noch wol op de 
mooglikheid fan in flater wize meien. Dêrom jou ik se hjir op. "swiere-fleag" (62,18) 
lês ik dochs leaver "twiere-fleag" foar (sjoch lykwols ek Brouwer 1966 II 60); foar 
"wirgge"' (96,22) kies ik "wrigge"' (dat 1681 - tafallich? - ek hat); foar "fest" (118,4) 
"seft"; "mijn" (205,5) moat wol "Jôn" wêze (mar dat is earder in skriuw- as in setfla-
ter); foar "Seyn" (215,17) nim ik "Reyn"; en "rechten" (420,6) is grif "uchten". 

Om oan dy beswieren te ûntkommen, haw ik besletten in facsimile-edysje fan GJ's 
wurk oan dizze stúdzje ta te foegjen, dêr't njonken myn eigen nûmering ek de ko-
dearring fan Feitsma 1974 yn opnommen is. Dêrtroch kin dizze útjefte as grûnslach 
tsjinje foar in gearhingjend systeem fan ferwizingen nei GJ's taal. 
In oar ferskil mei Brouwer is fierders noch, dat hjir ek de ynliedingen en teksten op
nommen binne, dy't Gabbema yn 1681 oan in útwreide werútjefte fan GJ's wurk ta-
foege hat. Foar in resepsjeskiednis fan de FR binne dy fan it grutste belang. De 
útjefte fan Brouwer hâldt syn eigen wearde fanwegen it belangrike wurdkommen-
taar dat er der by levere hat. 
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2.3. Kar fan de teksten 
Dizze útjefte jout alle teksten fan GJ, en ek de teksten dy't oan him taskreaun 

wurde kinne. Wat de folsleinens oangiet, moat opmurken wurde dat ik ôfsjoen haw 
fan it opnimmen fan in tekst yn mear as ien redaksje. Fan in beheind, mar dochs net 
ûnbelangryk tal teksten binne farianten bekend, meast yn ôfskriften fan F. Junius 
F.F., soms ek yn it hânskrift fan de dichter sels of yn eardere of lettere printingen. 
Omdat ik my net rjochtsje op ûndersyk fan stavering of styl, binne de farianten foar 
myn doel mar ynsidinteel fan belang. Hjir en dêr hat GJ ris in wurd ferfongen, 
meastal om it metrum, inkeld ek om better Frysk te krijen (c.f. Haantjes 1929, 198-
216; Feitsma 1974, 518-524), mar meast giet it om staveringsferskillen. Yn foarkom-
mende gefallen helje ik se oan. Op in pear nei (nrs. 66 en 70) binne de fariante teksten 
synoptysk útjûn troch Krogmann 1966. 

Mei taskriuwen haw ik it in bytsje rom holden. It like my better ta, dat elk fuort mar 
sjen koe, wat ik mei mear of minder wissichheid foar wurk fan GJ hâld, as dat de 
teksten yn har skûlhoeken opsocht wurde moasten (53, 56, 57, 58; 54 is al earder oan 
him taskreaun). De teksten 53 en 57, in grêfskrift út Peinjum fan 1628 en in opskrift 
op in bier út Bolsert, rinne goed, wat net fan folie santjinde-ieuske opskriften yn it 
Nederlânsk út Fryslân sein wurde kin, foarsafier't ik dy teminsten kin, en se binne 
brûkt yn plakken dêr't GJ yn of fuort by wenne. Tekst 56 is it grêfskrift foar in eigen 
bern fan de dichter. Oan GJ syn mooglik auteurskip fan tekst 58 twivelje ik no mear 
as ik die doe't ik it hânskrift fûn (sj. 3.3.3.2.17; 3.3.1.2). 
Net opnommen is it anonime gedicht Op 't Verlichten van Juffr. Titia van Vierssen, Hee
ren Ahasuerus Dochter (yn Gabbema ca. 1659,60), dat oer it skilderjen fan Titia van 
Vierssen giet en gjin ferbân mei de fierdere ynhâld fan it boek hat, útsein dan dat it 
opdroegen is oan har mem (sj. ek 4.7.2.5). Der is earder wol tocht dat GJ it skreaun 
hat, wat grif gearhinget mei it plak, want it stiet tusken trije gedichten fan him yn. 
Brouwer 19661, VIII neamt, wêrom't er it net opnommen hat: it is net ûndertekene en 
it wykt yn stavering en styl noch al fan it oare nederlânsktalige wurk fan GJ ôf. Ik bin 
it dêrmei iens en wol dat taljochtsje. It ûntbrekken fan de auteursnamme soe sa'n 
sterk argumint net west hawwe, as ûnder dy trije gedichten fan GJ net hieltyd syn 
namme stien hie. No moat men wol oannimme dat Op't Verlichten nèt fan him is. Al-
hiel tafallich is it miskien ek net, dat dit fers tusken de gedichten fan GJ stiet, want de 
twa dy't deroan foarôfgeane binne berimingen út Salomo (al is it iene in beriming 
fan in part út it Heechliet (69) en it oare (in fariant fan 46.6) in beriming út Spreuken), 
dy't as sadanich oanslute by de Heechlietberiming fan Gabbema, wylst it gedicht dat 
derop folget en dat meiïens de hiele bondel ôfslút (in fariant fan 32), in lofdicht op 
Gabbema's beriming fan it Heechliet is. Dat lofdicht soe oars ek wol foaryn past 
hawwe, by de oare loffersen, mar faaks hat de besoarger fan de bondel, dat Gabbema 
sels grif is, derfoar keazen om GJ syn wurk by elkoar te halden. Dan it argumint fan 
de stavering. De stavering wykt dúdlik ôf fan wat oars fan GJ bekend is. Omdat dy 
bygelyks yn de ferdûbeling fan letters foarbylûden yn wurden as "blonkken" en "juf-
ferlijkke" lykwols oanslút by Gabbema syn stavering, soe men tinke kinne dat dy 
omstavere hat, mar dat liket net wierskynlik, want it oare nederlânsktalige fers fan 
GJ (69) is wol yn in GJ-stavering. Oangeande de styl haw ik langer twivele, net al-
linne omdat styl net sa maklik ûndûbelsinnich nei ien auteur ferwiist, mar ek omdat 
der oerienkomsten binne mei GJ's Personele vertôninge (67) en mei syn fers op Marga-
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retha de Heer (64), ek yn motiven. Dochs hat it mear fan Gabbema as fan GJ 
syn styl. 
Gabbema, dy'tom styl en staveringdêrom de auteur wol wéze sil, hie nei alle gedach
ten syn persoanlike reden om in gedicht op 'e dochter fan Assuerus van Vierssen op 
te nimmen (4.7.2.5). Wol bliuwt it apart, dat er dat dan tusken it wurk fan GJ opnaam, 
ek al past it ek net yn syn eigen Heechlietberiming, dêr't de bondel mei iepenet. 

Grûnslach fan dizze útjefte is de edysje-1668. Dy hat de dichter sels foar't neist gear-
stald. ek al kaam it boek dan nei syn dea út (sj.3.1.1.1.2.1). De brieven (48) net meirek-
kene, steane op 49, 51, 52, 55 en 61 nei de fryske teksten dy't fan de dichter bekend 
binne, dêryn. 

Dêrneist is de edysje-1681 opnommen, mei útsûndering fan it part dat in neiprin-
ting fan 1668 is. Yn dy útjefte steane buten de werprinting fan 1668 en inkelde fa-
riante teksten ek de teksten 48,49,51 en 52, en fierders noch hiel wat oaren, dêr't it au-
teurskip net altyd fuort fan dúdlik is. Guon fan dy oaren presintearret de besoarger 
(Gabbema) op it titelblêd fan it twadde diel (283) as wurk fan GJ, oaren foeget er der 
sels by wize fan ynlieding oan ta. Dêrom kinne se by de GJ-stúdzje net mist wurde en 
binne se hjir ek útjûn. Op it ferbân mei GJ gean ik yn 3.1.2.1. yn. 

Neist de beide útjeften fan 1668 en 1681 binne der dan noch fersprate fersen, dy't 
op 55 en 61 nei skreaun binne yn it Nederlânsk. Yn dizze útjefte binne se oardere nef-
fens ûnderstelde tiid fan ûntstean (53 oant 58) of neffens jier fan earste publikaasje 
(59-78). By gelikense publikaasjejierren is sjoen nei eventuele neiere datearringen yn 
it wurk dêr't de teksten yn steane. Fan de teksten dêr't santjinde-ieuske werútjeften 
fan bekend binne (54,66,70,71 en 74) haw ik de earste útjefte foar kar nommen. Yn 
twa gefallen binne de ferskillen mei de lettere redaksje(s) sa wêzentlik, dat auteurs-
korreksje oannommen wurde moat. Dat jildt foar de teksten 66 en 74. Dy fan 74 
binne te finen by Krogmann 1966,104-109, de oaren troch ferliking fan de tekst dy't 
hjir ôfprinte is mei dy fan Brouwer 1966 II 384-386, dy't de werútjefte fan 1660 
jout. 

2.4. Yndieling 
Ut de kar fan 'e teksten, sa't dy ûnder 2.3 ferantwurde is, folget logyskerwize in yn

dieling yn trijen: 1668,1681 en fersprate fersen. Trochdat 1681 lykwols út twa dielen 
bestiet, wurde dat fjouwer: 
1. Friesche Rymlerye 1668; 
2. Friesche Rymlerye 1681 diel [I]: oanfollingen op FR 1668; 
3. Friesche Rymlerye 1681 diel II; 
4. Fersprate fersen. 

2.5. Kar fan de eksimplaren 
2.5.1. Edysje-1668 

Farianten tusken de ûnderskate eksimplaren blike der amper te wezen. Ik bin dat 
neigongen mei help fan in kopy op transparant papier fan it eksimplaar 68.1985.07, 
dat earder fan P. Sipma west hat. It tafal wol, dat dat eksimplaar in pear unike ôfwi-
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kingen hat, dy't it ferskille litte fan alle oaren dy't ik der op neisjoen haw (68.1985.05; 
8-13 en 16-18). It docht nammentlik bliken, datyn dat eksimplaar foar rigel 79,8 al-
linne mar "4." stiet, en gjin "Hosæ.4./16.", lykas yn de oaren. Fierders binne allinne 
hjir op bis. 106 de koprigel en de ein fan rigel 1 (fan de " j " út "sjongj"' ôf) en op bis. 
146 de kustoade "lek" wat nei rjochts opskood en is de léste 1 yn it blêdsidenûmer 121 
mear as yn oare eksimplaren nei ûnderen sakke. Mei 68.1985.08 hat it mienskiplik 
dat de "e" yn "buwtte quæ" (98,1) net los rekke is, lykas yn de oare eksimplaren, dêr't 
dy "e" op nei de "q" skood is (68.1985.09 en 13), of der sels oan fêstrekke.11 It iennich-
ste wat ik fierder noch fûn haw, is in unike ôfwiking yn 68.1985.17, dêr't de kustoade 
"Tijd-" (63) yn ûntbrekt en ien yn 68.1985.05, dêr't it blêdsidenûmer 176 ferkeard 
printe is as 175. As dat léste ferskil der net west hie, soe men tinke kinne dat al dy fer-
skillen te ferklearjen binne as ferskowingen yn it setsel, buten witten fan setter of kor
rekter om, mar no is it wis dat der yn it setsel ferbettere is. Neiere ferliking fan alle ek
simplaren is nedich om út te meitsjen oft der mear fan sokke feroaringen yn it setsel 
oanbrocht binne. My is allinne noch wat opfallen oan katern H, dat miskien "can-
celled" is. Te bewizen fait dat net, want it oarspronklike katern dat der dan west 
hawwe moatte soe, is net oerlevere yn de eksimplaren dy't ik derop neisjoen haw (bu
ten dy't al neamd binne, ek 68.1985.01-4 en 6). Dat ik dan dochs mei de mooglikheid 
fan ferfanging rekken hâld, komt fan it papier dat foar katern H brûkt is. Yn alle ek
simplaren binne twa soarten papier fan ûngelikense kwaliteit brûkt, elk mei in eigen 
pear fan wettermerken. Op it bettere, witer bleaune papier binne dat twa frij wol iden-
tike sotskoppen, dy't ik net by Heawood of oaren fûn haw, mar dy't wol foarfarianten 
fan deselde skepfoarm holden wurde meie. Troch it brûken reitsje de triedden fan it 
wettermerk stikken of ferskowe se wat en dêrtroch ferskille de wettermerken yn pa
pier dat mei deselde skepfoarm makke is, justjes (cf. Weiss 1983,147).12 Op it mindere 
soarte papier giet it om twa ûngelikense sotskoppen (likernôch Heawood 1950,2001 
en 2019) en har skepfoarmfarianten. De beide soarten papier binne yn alle eksim
plaren gelyk oer de katerns ferdield: it bettere papier is brûkt foar A-G en I-M, it min
dere foar de oare katerns. Apart is no, dat ek foar H dat mindere soarte papier brûkt 
is. Mar miskien is dat ek mar tafal en leinen de beide soarten neist elkoar foar 
it gripen. 
It sa goed as ûntbrekken fan fariaasje tusken de rieplachte eksimplaren makket dat 
de kar foar in eksimplaar net bot beheind wurdt. Allinne 68.1985.05, 7 en 17 falie om 
har ôfwikingen ôf. As twadde seleksjekritearium haw ik iepenbiere tagonklikens 
nommen, wat delkomt op de kar foar in eksimplaar út 'e samling fan 'e PBF, omdat 
dy fiif fan de achttjin eksimplaren hat dy't bekend binne, mear as likefolle wat oare 
ynstelling (sj. 3.2.1.1.1.2). Fan dyfïif is 68.1985.09 frij fan lettere hânskriftlike oanteke-
ningen. Dêrom wurdt dat hjir reprodusearre. 

2.5.2. Edysje-1681 
By 1681 wie it likemin lestich om in eksimplaar te kiezen, want ek fan dy edysje 

ferskille de eksimplaren amper. Op in pear opskode wurden of letters nei haw ik oars 
net fûn as it neikommende, al haw ik alles net tige krekt ferlike. De measte eksimpla
ren dy't ik sjoen haw, hawwe op bis. 1169 gjin Y as katernsynjatuer, sa't it wol heart 
(81.1985.27,32,38,40; 84.1985.11), mar in X (81.1985.25-26,33,34,37,39,41-42,56,60; 
84.1985.08-10,17-18), en op bis. I 236 - ynstee fan op I 237 - Gg3 (op 237: 
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81.1985.27,32,37,41,60; 84.1985.11). Dy ferskillen wize op korreksje ûnder it printsjen. 
Fierders fûn ikyn 81.1985.27 as iennichste op bis. I 201 as ien rigel printe, watyn de 
oare eksimplaren ferdield is oer de fyfte en de sechste rigel fan 'e strofe. Yn 
81.1985.39 seach ik, nei't de kar al op dat eksimplaar fallen wie, yn 379,11 "iu" yn stee 
fan "in", dat yn oare eksimplaren stiet. 
It lytse tal farianten makket, dat dy de kar fan in eksimplaar foar reproduksje amper 
beheine. Der binne genôch eksimplaren dy't gearstald binne út "ideale" katernen, as 
men de flaters yn de katernoantsjuttings X en Gg3 net meirekkenet, wat yn dit gefal 
ek net hoecht, omdat dy yn it part sitte dat as werprinting fan 1668 hjir dochs net re-
produsearre wurdt. De kritearia fan iepenbiere tagonklikens en skjinnens makken 
fierders, dat de kar fallen is op 81.1985.39 fan 'e PBF. 

2.5.3. Fersprate fersen 
De fersprate fersen binne soms maryn ien hânskrift of yn ien eksimplaar fan in 

grêfstien of in printe boek oerlevere. Yn de gefallen dat se út printe wurk komme dêr't 
mear eksimplaren fan bekend binne, haw ik my beheind ta it meitsjen fan in kar 
foarsafïer't de PBF der mear as ien fan hie. It iennichste kritearium hat dan de skjin
nens west. Kollaasje haw ik net dien. 
Hjirûnder folget nûmersgewiis in opjefte fan de reprodusearre hânskriften en 
boeken. 
53. Grêfskriften Peinjum, RAF. 
54. Sweerts 1682,153 
55. Feitsma 1956a, 99. 
56. Foto fan it (holle-)stientsje yn SR 27(1923) nei 317 en Halbertsma 1827, 295. 
57. 970 Hs, PBF (oan de hân te sjen mooglik fan J.Hilarides). 
58. EVC 150, RAF. 
59. Taylor 1656; s 79 Gdg, PBF. 
60. Album amicorum Sixtus Brunsvelt; Ltk 2174, UBL. 
61. 151 Hs, PBF (oan de hân te sjen fan J.W. de Crane, dy't it ôfskrift makke út it al

bum amicorum fan Hero Galama, doe (dat sil ca. 1823 wêze) eigendom fan Pe
trus Eekma te Hearrenfean. J.H. Halbertsma hie yn 1821 Aebinga van Humalda 
frege oft dyek wist. wêr'tit wie (brief Humalda oan Halbertsma fan 21-7-1821 ;yn 
6185 Hs, PBF). 

62. Klioos Kraam 1656; 2520 TL bis. PBF. Klioos Kraam is útkommen nei 2-5-1656 
NS (sj. noat 409 op jier 1656). 

63. Klioos Kraam 1656; 2520 TL bis, PBF. 
64. Klioos Kraam 1656; 2520 TL bis, PBF. 
65. Nyenborgh 1657; Z oct. 3003, UBU. 
66. XII. Uytgelesen Engelsche boetpredicatien 1657; 66 C8, BK. 
67. Klioos Kraam; 1657; 2520 TL bis, PBF. 
68. Hildersam 1659; 503 B71, KB. 
69. Gabbema ca. 1660; yn C 8040, PBF. 
70. XII. Uytgelesene Engelsche Boet-Predikatien . . . Tweede Deel 1659; 840 

Gdg2, PBF. 
71. Watson 1659, A 192, SBL. 
72. Reynolds 1660; s 23 Gdg, PBF. 
73. Hollantsche Parnas; 1198 F 30, UBL. 
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74. 151 Hs, PBF, yn in ôfskrift dat oan de hân fan skriuwen te sjen fan J.W. de Crane 
is. De kopiist seit derby, dat hy it fers oerskreaun hat út it "Tweede deel van de Wet-
steen der Vernuften, gedrukt te Harlingenby Heere Galama 1661 kl. 8°",enhyjout 
farianten op út "Alle Volgeestige Werken van Jan de Brunede Jonge te Harlingenby 
Hero Galama. 1664.4°". De útjefte fan 1661 is gjin eksimplaar fan te fmen (om-
fraach PBF 8526 fan 4-2-1982), mar yn Catalogus 188 (jann. 1971) fan Antiqua
riaat Schumacher yn Amsterdam stiet ien ûnder nr. 42: "De Wetsteen der Ver
nuften, oft bequaam Middel om van alle voorvallende Zaken aardighliick te 
leeren spreken. Harlingen Heere Galama 1661. kl 8° (XXIV-) 479 (-XV1), (VIII-) 
152 pp. + registers; titelplaat. perk.; ligt los" (neffens meidielingfan Schumacher 
fan 2-1-1987 is dat eksimplaar ferkocht, sûnder dat mear nei to gean is oan 
wa). 

75. Montagne 1661; 3074 TL bis, PBF. 
76. Uytgelesene Engelsche Boet-Predikatien . . . Derde Deel 1661; 840a Gdg I-

III, PBF. 
77. Ruyter op het faelpaerd 1662; 894 Gdg. PBF. 
78. Ruyter op het faelpaerd 1662; 894 Gdg, PBF. 

2.6. Setflaters 

2.6.1. Beheining ta de teksten fan GJ 
By it oanwizen fan setflaters haw ik my beheind ta de teksten fan GJ en ta de tek

sten dy't ik oan him taskriuw. Dat betsjut dat de siden 231 -236,241-274 en 283-323 net 
dien binne, likemin as de koprigels en kustoaden.13 

In útsûndering haw ik makke foar de sidenûmering en (foarsafier fan tapassing) 
de katernoantsjutting fan de útjeften-1668 en -1681 (bis. *2-236, 242-279, 283-398) en 
foar de nûmers fan de psalmen en de siden yn de ynhâldsopjefte fan 1668 (233-236), 
omdat de flaters dy't dêryn sitte lestich by it opsykjen binne. 

2.6.2. Ferantwurding fan de seleksje 
It ferbetterjen fan setflaters yn it wurk fan GJ (mar grif net allinne yn sines) is om 

twa redenen hiel lestich. Yn it foarste plak fait net altyd de grins te lûken tusken 
skriuwflaters en setflaters. GJ syn stavering is gjin ienheid. Wassenbergh 1806,5; 
Ypey 1812,525; Epkema 1821, Voorrede ***3 en Leendertz 1857, VI, om in pear te nea-
men, fûnen dat der net folie systeem yn siet. Feitsma 1974 hat sjen litten dat wat in te-
koart oan systeem liket yn werklikheid foar in grut part feroarsake is trochdat by de 
korreksje staveringssystemen út ûnderskate tiidrekken troch elkoar hinne stean 
bleaun binne. Ikhawdêrom bygelyksgjinae yn e# feroare (bgl. yn "prael"; 19,4) ofeu 
yn ue (bgl. yn "GOADS-FRJEUNE to benjeuncken"; 327,3), ek al komme sokke sta-
veringen net sa hiele faak foar. Problematysker binne seldsume of unike staveringen 
fan wurden dy't meastentiids of altyd oars skreaun wurde. As der gjin ûnsin stie, haw 
ik se net foar setflaters oansjoen. Dat betsjut ûnder mear dat ik staveringen dy't ôf-
wike fan GJ syn gebrûk yn it algemien, en dy't identyk binne oan nederlânske stave
ringen, net as setflaters beskôgje. Ik neam bygelyks "of (1,17); "in" (3,11); "een" 
(10,10) en "en" (57,6), dy't meastal as "æf", "ijn", "in/yen", en "in" stavere wurde. 
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Brouwer 1966 hat sokke staveringen net feroare, Galama 1977,25 en 44 wol. Yn it al-
gemien lykje se my earder skriuwflaters ta. It is my nammentlik opfallen, hoe faak oft 
der nederlânske foarmen yn GJ syn teksten foarkomme. Dat is miskien it beste te 
sien yn de brieven oan Gabbema, omdat GJ dy letter net mear ferbetterje kinnen hat. 
Dêr fynt men bygelyks net allinne gefallen lykas "die" (325,27) foar "dy", "daar" 
(337,6) foar "dear" en "verre-wol" (339,21) foar "ferre-wol", dy't noch foar setflaters 
buten GJ om te halden binne, mar ek de nederlânske foarm "hielden" samar midden 
ynin fïerders fryske sin (341,13). Itearstesoarteferskynsels sitekin soad yn de beide 
nroazateksten, dy't allinne út'eedysje-1681 bekend binne (51 en 52). Ek yn de edysje-
1668, dêr't GJ de kopij wol sels fan neisjen kinnen hat, komt inkeld wolris in "v" foar, 
dêr't men in "f" ferwachtsje soe (bgl. 70,13: "vernoeijen"). 

Neist it probleem fan de ûnderskieding yn skriuw- en setflaters is in twadde swier-
richheid ûndúdlik printsjen. Brouwer 1966 II jout ûnder "Foroaringen" hiel wat le
zingen dy't net besteane, trochdat it teken dat er mist, der wol stiet, al hoe min sicht-
ber oft it faak ek is. Benammen keppeltekens jildt dat foar, mar ek de apostrof yn 
'"Fijt"' (32,3) en de gyn "eag" (165,4) steane der wol, al skeelt it iene of it oare eksim-
plaar faak ek noch wol. Ik haw sokke "flaters" hjir net ferbettere. Meastal is oan de 
spaasje wol te sjen, dat der wat stean moat. Wol men folsleine wissichheid, dan sil 
men ferskate eksimplaren fan de oarspronklike útjefte neisjen moatte. Likemin haw 
ik hjir letters ferbettere dy't troch it ien of oare mankemint op oaren lykje, lykas "ick" 
(12,9) dat Brouwer 1966 II 17 foar "iek" oansjocht, of "hearde (35,11), dêr't hy (II 39) 
"heardo" lést, krekt as Galama 1977,40. Oan de ein fan de facsimile-edysje hawik de 
slimsten wol opheldere. 

Yn it algemien kin sein wurde, dat ik yn sa min mooglik gefallen ta setflaters be-
sletten haw. By twivel haw ik se al yn 'e neikommende list opnommen, mar dan 
foarsjoen fan in fraachteken. Sa't op grûn fan it foargeande en fan 2.1 al te ferwacht-
sjen wie, haw ik frijwat minder as Brouwer 1966. Allinne yn tekst 67 is dat oarsom. Dat 
komt foaral troch it grutte tal persoansfoarmen op -d, dy't Brouwer opfettet as notiid. 
Omdat fan sa'n gebrùk yn oare teksten fan GJ neat blykt, hâld ik se foar flaters, dy't it 
ienfâldichst te ferklearjen binne as setflaters, ûntstien troch it weilitten fan in apo
strof. Alle gefallen kinne nammentlik ek, en soms allinne mar, as doetiid opfette 
wurde.Yn tekst 70 steane ek noch twa. 

2.6.3. List 
By it opstellen fan de neikommende list fan wurden mei setflaters haw ik in soad 

hân oan de opjeften fan Brouwer 1966 II en oan twa hânskriftlike listen fan E. Ep-
kema. Oare meidielingen fan printflaters binne der net folie. Foar de folsleinens 
neam ik noch it listke fan E. Nauta út 1820 op de FR fan 1668.14 De iennichste dy't sij 
- dat is yn dit gefal Brouwer, want Epkema hat allinne de fryske teksten fan GJ fer
bettere - net neame mar dy't al troch in oar opmurken waard, is "rechten" yn 
rigel 420,6.15 

Epkema hat syn gegevens fansels ek ferwurke yn syn útjefte (Epkema 1821) en hy 
jout der op de siden 118-195 ek wol in oersjoch fan, mar dêr wurde se wat wei tusken 
de feroaringen dy't er om oare redenen winsklik achtet. De iene list is op likernôch 
1793 te datearjen en hjit "Lectiones Variantes et Vitia Typothetarum, vel e collatione 
Editionis primae, vel ex ingenio & conjecturis Emendanda in Editione altera". It 
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measte dêrút is oernommen yn de útwreide list fan likernôch 1806: "Verschillende 
Leezingen en verbeteringen van Gysbert Japix Friesche Rymlerije, opgemaakt uit 
vergelijking der twee uitgaven", dy't oanfolle is mei "Eenige oordeelkundige aan
merkingen en verbeteringen op het tweede deel van Gysbert Japix".16 

De frânske ferzy fan de weifallen wurden of rigelsynde teksten 51 en 52 haw ik oer
nommen út Kramer 1943 syn útjefte fan de boarneteksten. Foar 52 brûkt dy in edysje 
fan 1577, dy't GJ grif net folge hat, sa't my bliken dien hat út kollaasje mei oare útjef-
ten, dy't neamd wurde troch Richter 1964, mar de ferskillen tusken de ûnderskate re-
daksjes binne hiel lyts en yn dit ferbân net fan betsjutting. Foarsafier't der buten Ep-
kema 1821 en Brouwer 1966 II noch literatuer oer printflaters is, haw ik dy 
opjûn. 

1,4 
1,20 
2,14 
2,31 
4,2 
4.9 
4,10 
8,20 

9,1 
9.21 
16,8 
23, titel 
25, titel 
25,11 
27.9 
28,4 
30, titel 
31, titel 
32,9 
33,6 
36,6 
39,21 
39,25 
42,12 

42,39 
43.16 
43,27 
43,33 
44,5 
46, titel 
47,9 
47,17 
48,23 
49, titel 
51,16 
52,3 
52,17 
54,5 

lejave 
konme 
Djer 
'et 
hetse 'ersling' 
folmecke. 
mecke' 
Lite 
dedije 
wezze! 
soo my 
sljuecbt 
Goris. 
Hert, 
ljefke 
Inkelke 
stearte 
-Spil, 
-bjuester, 
forttiet 
ick' 
ey-berne 
oermtts 
suchtje 
so jin 
stantheftigjin 
dat 
ongelock 
melyig 
met 
jiemmme 
-wijt, 
't, 
Soet 
kreft-suwl 
-Yem, 

-jest' 
naet' 
sjaen 

ljeave 
komme 
Djier 
'et, 
hetse' ersling' (?) 
folmecke, (cf. ed. 1640) 
mecke'. (cf. ed. 1640) 
Litte 
bedije 
wezze!,, 
soo [litste] my 
sljuecht 
Goris. 
Hert. 
ljeafke 
Ingelke 
stearre 
-Spil. 
-bjuester. 
fortriet 
ick (?) 
eyn-berne 
oermits 
suchte (?) 
so [ . . . (?)] jin 
stantheftig jin 
det 
ongelock. 
meylyig 
mey 
jiemme 
-wijt. 
't 
Soer 
kreft-fuwl 
Yem. 
,) 
-jeft' 
naet 
sjean 
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56,10 
58,9 
60.19 
61,7 
62,18 
62.22 
65,7 
65,24 
66,1 
66,31 
67.31 
70.4 
71.27 
73.20 
75.3 
76,7 
77,9 
78,4 
78.9 
78.16 

87,16 
89,2 
89.16 
91,6 
94,27 
96,14 
9612 
100.10 
101.12 
104.4 
106.18 
108.12 
108.25 
116.18 
117.10 
117,17 
118.4 
119.18 
121.2 
123,1 
123.4 
123,8 
123,29 
123.30 
132,16 
135,9 
135,18 
135,20 
136.0 
138.19 
139.13 
140.2 
143,12 

uwz, 
sed 
oene 
on-geruychtigheyt 
swiere-fleag 
bloeyde', 
ijn 
Fijld 
trog, 
heapje' 
jinne 
komm 
op-giet. 
Daer 
sâdt 
lit 
befel, 
hirdde, 
bringsjen 
Deads, 
weeer 
kling' 
brucwcktse 
Rrânz-
-opluwck. 
-bobb' 
stjn 
wirgge'^ 
fïlligste' 
ujuencke' 
Yn-waems 
ijvigg-
ooon 
-huwz. 
awz 
Dy. 
oer-wirdde' 
fest 
Om to 
O? 
flljuecht 
In 
-prealt 
Seyngje' 
14. Ney 
oon-sjocht 
Shchild 
witt'inss' 
draeg't, 
11. 
suwd, 
sizz; 
Dy 
-wirrk 

uwz 
set 
oone (?) 
on-geryuchtigheyt (?) 
twiere-fleag (?) 
bloeyde 'er (of: bloeyde.) 
in 
Fjild (?) 
trog 
heapje 
ijnne 
komm' (stiet der faaks) 
op-giet 
Dear 
sât. (?) 
liet 
befel 
hirdde 
brinsgjen (?) 
Deads 
weer 
kling'. (?) 
bruwcktse 
Krânz-
-opluwck. 
-dobb' 
sijn 
wrigge' (?) 
silligste' 
njuencke" 
Yn waems 
ijvig- (?) 
oon 
huwz, (?) 
uwz 
Dy 
oer-wirdde 
seft 
Om [so] to 

o, 
fljuecht 
in 
prealet 
14. Seyngje' 
Ney 
oon sjocht 
Schild 
witt'niss' 
draeg't. 
20 
suwd,) 
sizz. (?) 
8. Dy 
-wirck 
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143,14 
144,14 
149,16 
149,19 
149,23 
151,14 
153.15 
153.16 
156,12 
159,5 
162,5 
168,1 
169,1 
169,8 
173,19 
174,9 
174.13 
175,2 
175,12 
175,13 
175,15 
176,14 
178,4 
181,19 
182,10 
190,8 
191,14 
195,12 
196,10 
198,12 
203,17 
204,4 
204,7 
204.23 
205,5 
206,18 
207,9 
208,9 
212 
215,17 
217,19 
217,21 
219,4 
220,14 
220,21 
224,2 
224,4 
235,33 
235,35 
236,8 
275,20 
275,24 
276,10 
278.4 

neye', 
fottrouwje 
griimme' 
Holp redd' 
rujecht-
Lijcke' 
't 
-gjealpt 
-lofs-
-schoeere' 
ontsuwgje 
wol fol 
hesjocht 
kimm' 
nwz 
Lijlljen 
prunckjen 
willgh 
uwtter—seamm' 
ljjcket 
dofft. 
jiemme' 
Ytste 
Is'rel 
lege, 
-uwck-
siet. 
yerdtrijek 
yvigheyt 
mets' 
bes'kese' 
Oer 
t 
Den-
mijn 
berge-topp' 
beest foer 
met 
it ferssifer 9 stiet wat 
Seyn' 
16. Da 
Da 
trog-Jon 
hertkje' 
Oer-
witt 
fied'gje 
LXI 
181 
CXXVI 
) 
Wad 
hort 
wind-

neye' 
fortrouwje 
grijmme' (?) 
Holp-redd' 
rjuecht-
55. Lijcke' 
it(?) 
gjealpt. 
-lofts- (?) 
-schoere' 
ontsuwngje 
fol 
besjocht 
klimm' 
uwz 
lijlljen 
pronckjen 
willigh 
uwtter-seamm' 
lijcket 
dofft, (?) 
jiemme 
ytste 
Isr'el 
lege 
-uwnck-
siet, (?) 
yerdtrijek 
yvigheyt. (?) 
meyts' 
besijekese' (Hoekstra 1985; Popkema 1988) 
oer 
't (of: t') 
Dear 
Jon (?) 
berge-topp' 
beeste foer (?) 
mey 
te leech. 10-14 te heech 
Reyn' 
Da 
16. Da 
trog Jon 
herekje' 
oer-
wirt 
fied'ge (?) 
XLI 
171 
CXXVII 

) • 

Wâd 
kort 
wird-
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278.19 
279,5 
324.7 
324,21 

325,1 
325.23 
326.5 
327,8 
327.18 
328,4 
329.12 
329,22 
329.29 
331.2 
331.12 
331.26 
333.5 
333.27 
335.19 
336.6 
336,25 
337.1 
337.6 
337.16 
337.28 

mommel 
-uwr-
bequamemlyck 
Uioer 
vioer 
Waeygen 
binne, 
omringen 
wezzende, 
tjocktje 
eynt 
nammelyckheyte 
Ljead-

) 

klean 

voddeye 
uwck 
om 
schrienwinge 
-bock 
-greaste 
daar 
'âde 
LV. 

338,bleds.nr. 46 
33b.9 
338,23 
342,8 
343.19 
343.22 
345, 8-9 
345.15 
347,6 
347,19 
348,31 
348,36 
349,19 
350.18 
351,13 
351,20 
351,23 
351,33 
352,18 
353.21 
353,28 
354.16 
354,20 
355,33 
356.26 
356,30 
360,7 
362.27 

fersssjes 
forneynge 
beeauwen 
forsoore. 
Yn 
twirt-op 
om-kaem 
wetrer-
betwinh 
forwrigseljen 
t inge 
litttinckenheit 
wol diede 
hymmel 
so 
lost 
bab 
wezye 
bedrag en 
moarn lieacht 
* 
Samion 
Gorden 
-namminge 
waad 
flechr 
aesche 

nommel 

-uwt-
bequamelyck 
Uioec 
vioec 
Waegen 
binne) 
om ringen 
wezzende) 
tjockte (?) 
seynt 
nommelyckheyte 
Ljeafd-
) • 

is, 
klear 

schreaun, 
vodderye 
uwnck 
wezze om 
schrieuwinge 
-boeck 
-greatste (?) 
dear (?) 
âde 
LVI. 
56 
ferssjes 
forn oeynge 
beleauwen (?) 
forsoore 
In 
twir-top 
oon-kaem (?) 
wetter-
betwingd 
forwigseljen 
t'jinge (?) 
littinckenheit 
wol-diede (?) 
hymmel in 
so greate (?) 
loft 
Hab 
wezze 
bedragen 
moarn-lieacht (?) 
'[declarer] 
Samien 
Goaden 
-nammige (?) 
wrâd 
flecht 
aeschje (?) 
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363,11 
363,35 
366.10 
367,15 
368.29 
369,5 
371,20 
371.24 
372.12 
373,10 

373.18 
375.11 
375.15 
376,19 
376,31 
376.34 

377,3 
378,2 
378,7 
378.9 
378.17 
379 e.f. 
379.11 
379,19 
379.33 
380,15 
380,27 

382,26 
382,34 
383,26 
383,27 
384.13 
384.19 
385.20 
385.32 
385.18 
387,30 
387.34 
388,24 
389.13 
391,12 
392,20 
392,28 
393,29 
394,5 
394.13 
394,31 
394,35 

-djiepte 

pejearre 
nei ërje 
uwr-gong 
oorz 
socken,socken 
iu 
forquistgæ 
treast 
fordreauw 
treast 
datse 
tjienje 
-taebbert, 
yu 
in 
fiusenhuwsen 
sieaek 
hægste 

sletsincken 
nu 
sidenrs.99 e.f. 
iu 
opp 
-hering 
oer 
gemiene 
-siliigh 
nu 
fornyen 
bescherm-
mei yn 
fotlitte 
woastonye 
kræge 
minglen 
-tryttigen 
ik 
in 
naet 
sock in sock 
nwz 
lauwet 
alle 
neadwinding 
forgonckiijcke 
ir 
sonderligste 
jichte 
bliez-stearren 

uwz 

-djiepje 
het. 
bejearre 
neiërje 
uwt-gong 
oor (?;ferlykje Hoekema 1984,30) 
socken, (?) 
in 
forquistge 
toarst (?) 
fordreaun 
toarst (?) 
datse [penser] 
tjienne (?) 
-taebbert) 
yn 
(ferfalle?) 
finsenhuwsen 
sieaek 
hægte 
:[tu jugerois qu'ils ne sont pas grans.] 
sletfincken 
im(?) 
97 e.f. 
in 
oppe 
-hernig 
om 
gemiene [grandeur?] 
-siliigh 
im 
formyen 
beschern-
mei yn-
forlitte 
woastenye 
knæge 
minglet 
-tryttigen [et ne sçaura pas . . . un sol] 
in 
[et (qui pis est), souvent avec une authorité] in 
naet [peut revenir et ne se souvient] 
sock 
uwz 
leauwet (?) 
allinne (?) 
neadwindig 
forgongcklijcke 
it 
sonderlingste (?) 
jichte æf 
bliez-stearren [,que mourird"une douce mort, et qui 
Ie moins du monde de douleur.j 
uwt 

ait 
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395.29 
396.5 
396.7 
396.24 
396.30 
397,18 

398,28 
398.30 
398.32 
398,33 
403.4 
403.8 
403.10 
403,14 
405.7 
408.17 
415.19 
417.15 
418.17 
420.6 
420.16 
420.23 
421.25 
421.26 
422.24 
422.26 
42?,23 
423.31 
423,32 
424,2 
424,32 
425.2 
425,10 
425.38 
426.31 
427.11 
427.16 
427.32 
427.32 
427.33 
428.8 
428.22 
428.30 
428.30 
428.35 
429,15 
429.17 
429.29 
430,5 
430.8 
430.9 
430.18 
431.3 

sille 
bruwckjen 
Y bejearje lang libben. 
naet 
eige 
fïoer 

on-ress 
bruwcke 
foor-fjuechtje 
siile 
deyt 
Wire-
Kater zingen 
hen 
muijden 
voeverlaet 
verdond ren 
End 
Alsiend 
rechten 
-glimd en flamd 
helderd 
tijlperig 
streeld 
liefd 
Schoonst 
borld 
çielijck 
hitt 
Straeld 
de'en 
baend 
stond 
boer 
kaeck been 
kond 
pruyld 
steld 
egg 
baet 
gaen 
Hy 
lauwt 
-brengen 
vrucht boom 
saeck 
end 
schooren 
-klaterd 
tongen 
sprack 
krauwd 
honder 

sille y (?) 
bruwckjen [,(être) usé] 
(moat ferfalle) 
naet [rendre] 
einge 
fïoer, [par glaive, par faim, par maladie, dedans trois 
jours, dedans] 
on-rest 
libben bruwcke 
foor-fljuechtje 
sille 
dy'et (?) 
Wirre- (?) 
Kater-zingen 
hem 
Muijden 
toeverlaet 
verdond'ren 
End' 
Alsiend' 
Uchten (of: uchten) 
-glimd' en flamd' 
helderd' 
tjilperig (?) 
streeld' 
liefd' 
Schoonst 
borld' 
çierlijck 
hitt' 
Straeld' 
de'en. 
baend' 
stond. 
boer. 
kaeck-been 
kond' 
pruyld' 
steld' 
egg' 
baet. 
gaen. 
Sy (skriuwflater?) 
lauwt' 
-brengen. 
vrucht-boom (?) 
saeck. 
end' 
schooren. 
-klaterd' 
tonge 
spraeck 
krauwd' 
honderd (?) 
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431,28 
431,31 
431,34 
432,4 
432,23 
437,21 
438,1 
439,34 
440,7 
445,10 
449,6 
449,6 
453,17 
454,2 
457,11 
460,19 
460,68 
461,20 
461,73 

ge-eert 
quytt, 
flam flonck're 
kritieken 
dwerrel 
hoopanckerd 
zond 
mensch. 
cierd 
ongerchtigheyd 
Dieoyt 
ranc k 
dack 
bruyne 
Chaldeus' 
Wuf 
waedeeren 
wassen 
suyg 

ge-eert. 
quytt. (?) 
flam-flonck're (?) 
krincke«. 
dwerrel- (?) 
hoopanckerd' 
zond' 
mensch.) 
çierd' 
ongerechtigheyd 
Die oyt 
ranck 
danck 
't bruyne 
Chaldens* 
Wuf- (?) 
waerdeeren 
wassen. 
suyg- (?) 

2.7. Transliteraasjeproblemen 
De teksten 53, 55, 57, 58, 60, 61 en 74, dy't net yn 'e FR-edysjes steane, binne útjûn 

neffens it hânskrift. Trije geane op harsels al op transliteraasjes werom: 53 op in bei-
tele tekst, 57 op in ferve tekst en 74 op in printenien. Trije binne oerlevere yn 
njoggentjinde- (61 en 74), respektivelik tweintichste-ieusk hânskrift (53), de oaren yn 
santjinde-ieusk. Op 53 nei dogge har by allegearre ien of mear fan deselde soarte pro
blemen foar, dy't Hermkens 1964 beskreaun hat yn syn ûndersyk fan Huygens'hân-
skriften. Dat jildt ek foar de beide njoggentjinde-ieuske ôfskriften, sa't noch blike sil. 
Dy problemen binne: l)it plak fan it dakje (de circumflex); 2) it al of netoan elkoar 
stean fan wurden; 3) it plak fan apostroffen; 4) it ûnderskieden fan ƒ en ij; 5) ûndúd-
like lettertekens, wêrûnder ek it ferskil tusken haadletter en lytse letter; en 6) flaters. 
Ik sil se stik foar stik besprekke en de probleemgefallen opjaan. Om de behanneling 
hifkje litte te kinnen, nim ik ôfsjoen fan 53 foto's fan de hânskriften op. Dy fan 58 en 
60 binne by 3.3.3.2 te finen. Yn guon gefallen sil likegoed ûndersyk fan de oariginelen 
nedich bliuwe. 

2.7.1. It plak fan it dakje 
It iennichste gefal fan in problematysk dakje stiet yn tekst 61 (409,10). Der binne 

wol mear dakjes, mar dy steane boppe ien letter. Hjir lykwols oerkappet it de ui fan 
"Bolsuina". Soe it dakje hjir tsjinje om in útspraak "Bolswyn" yn stee fan "Bolsuin" 
oan te jaan? 

2.7.2. Oanelkoarskriuwen fan wurden 
Hermkens 1964,92 makket ûnderskie tusken reële en yntinsjonele ferbining fan 

letters. Dat hat er ûnder mear nedich om ynfloeden fan de skriuwbeweging út te slu-
ten, dy't meitsje kinne dat in letter los komt te stean of just ferbûn wurdt mei in oaren 
sûnder dat dat wat seit oer de ienheid dêr't dy letter troch de skriuwer by tocht wurdt. 
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is ••ses_ t 

2. Teksten 55 en 50 yn hânskrift fan Junius (sj. 3.3.3.2,14 en 15). 

Problematysk wurdt it ûnderskieden fan de bedoelingen fan de skriuwer, as it om 
wurdgrinzen giet. It is trouwens net allinne it al of net ferbûn wezen fan letters, dat by 
it ôfgrinzjen fan wurdienheden ynterpretaasjeswierrichheden jout. Dat dogge ek de 
tuskenromten, dy't net altyd like grut binne. In systeem, dat beantwurdet oan de be
doelingen fan de skriuwer of dat yn alle gefallen alle waarnimmingen ferklearje kin. 
haw ik der fuort net yn fine kinnen. Dêrom haw ik ôfsjoen fan it ûnderskieden fan 
mear of minder spaasje en altyd ien plak iepenlitten as der romte sit tusken wat wy 
no as twa ienheden opfetsje.In útsûndering haw ik lykwols makke foar beskate kli-
tyske ferbiningen. As der amper of gjin romte tusken pro- of enklitikum en itbyhear-
rende wurd is, haw ik se oan elkoar skreaun en as der in apostrof tusken sit haw ik 
buten dy apostrof gjin spaasje mear oerslein. Dat haw ik likemin dien by in apostrof 
fanwegen elizy yn in wurd, as dêr de romte tusken de letters oan wjerskanten ek mar 
hiel lyts is. Fansels bliuwt ditby alle fariaasje oan romten tusken wurden, in subjek
tive ôfweaging. Miskien hat De Crane, de ôfskriuwer fan 61, in oare kar makke, want 
by him steane alle klityske wurdsjes los. Dat GJ sokke wurden oars wol ferbûn. blykt 
út "ijn'f yn syn autograaf fan Wobbelke (sjoch de ôfbylding by 3.3.3.2,5). 
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3. Hânskrifi fan tekst 57. 

2.7.3. Apostroffen 
Der binne trije gefallen dat om technyske redenen in apostrof oars transliterearre 

wurde moast as goed west hie, hieltyd yn tekst 60. Yn rigel 407,2 hie it ferbinings-
streekje yn "peerl'-drups" ûnder de apostrof stean moatten, en yn 407,6 en 8 de apo
strof yn "Luwt'e" en "duwckj'e" boppe de e. Yn it hânskrift sit yn "Luwt'e" en 
"duwckj'e" gjin spaasje. Ik ha dy apostrof foar it keppelteken of de e set. Mooglik 
hawwe de printers fan 'e FR fan 1668 en 1681 foar itselde probleem deselde oplos
sing keazen, want dêr binne ek teksten mei in apostrof dy't foar de te elidearjen letter 
stiet (sjoch foar in opjefte fan plakken 2.2,8). Spitigemôch is dat net mei wissichheid 
te sizzen, want yn de printe redaksje fan dizze tekst (34, bis. 79), dy't weromgiet op in 
lettere fariant fan de dichter, ûntbrekt "duwckj'e" en stiet gjin "Luwt'e", mar "Luwte". 
Mar der is wol wat foar te sizzen om yn dizze foaroppleatste apostrof út 'e FR in op
lossing fan de printer foar in apostrof boppe de wei te litten letter út 'e printerskopij 
te sjen. Dy apostrof komt ommers, foarsafier't ik teminsten wit, yn oar santjinde-
ieusk printwurk net foar, en yn de autografen fan GJ is der gjin foarbyld fan te finen. 
Yn de autograaf fan tekst 60 bygelyks stiet de apostrof boppe of efter de byhearrende 
letter, mar net ien kear derfoar. Faaks hat GJ út 'e haast fan 'e skriuwbeweging wei 
de apostrof net efter, mar boppe de wei te litten letter set? As de foaroppleatste apo
strof yn 'e FR wier oars net wêze soe as in oplossing fan de printer of de korrekter 
foar in apostrof boppe in letter, dan soe de printerskopij fan de teksten dêr't er yn 
stiet in autograaf fan GJ west hawwe kinne (of fan in ôfskrift dat mei grutte akriby 
makke waard). 

36 

wumkes.nl



/ h'yil ' yâcisntrz. tLc-fi. Hikt úyt < .*, pfasA, 

(«'*»-

' - ' • - * - ' - • -,'>'^ ;v ij Cu,1,,} r-f, U..><,.)-: t r i . ïl> f<..>. ' , „ _ / o c \ 

»" * . ' i . i . ' i ' , . . . i >, «^' / » - U i ƒ?> >' ."<- >• -. - . y . v " .j r ;V ; Tc I Î J C C .!].-».. <»„_ 

, ƒ / . , ., -.:.' '. - , f <', ' ( < : J 4 _ . - > , . ? , <•• f- V '* / * • > * / • * ^ > J l n O H v f i i , » 

C '« ; - < - > • - , -• J • '•• - • ƒ /<• „ « . , > , / , ' > - . / < < j u e ../. r y i c / v - ^ 

•; »» - ' • • ' " - " > C A - - ) , ' ;- •>'"* _ƒ ."' - . - " > " ƒ ' "> **~ ' " " ' V •• 

^ . . , » . . ' « j . ' ' , j i . ' j . >.. ' , , ' 7 » ' t < • • - " - • » i- ' i •'< >'• t<- / * > - . c *~ 

ç ,? /<:t ,-'>i. w>\V::T . . - , • ; ,» . . iod-'>-~ /ft._'.- y>i <•- >• - • 

V. °(«t*.if?s' / /V-a..- J".. ' / f ^'«'»- . ' ••• ' " '<*-«•/»• 4.vY< t- -.,'•".,. 

4. Part fan tekst 61 yn it hânskrifi fan De Crane. 
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Part fan tekst 74 yn hânskrifl fan De Crane. 
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2.7.4. Underskieden fan y en ij 
Nei de foarm litte de j ' s en i/s yn 'e hânskriften fan de oanbelangjende teksten 

(55,57,58,60,61 en 74) har yn twa skiften yndiele as men as kritearium it al of net 
heaks op elkoar stean fan de boppekanten fan de letters nimt. Yn it folgjende tsjut ik 
dy beide typen oan as j , resp. ij. Der is in tendins waar te nimmen, dat it foarmferskil 
fersterke wurdt troch it al (by de ij) of net (by de j ) skriuwen fan stippen boppe de let
ters. Junius, dy't tekst 55 oerlevere hat, makket dat ûnderskie konsekwint, sa't út syn 
ôfskriften fan GJ's hânskriften blike kin. Ik haw der mar twa ôfwikingen yn fûn, 
beide yn syn ôfskrift fan in eardere fersy fan tekst 31: yn de titel skriuwt er "wey" en 
vn rigel 65,23 "Dy" mei in y mei stippen. Ek yn de skriuwfoarbylden fan Van der 
Velde 1605 en 1620 hawwe de j -en gjin stippen en de ij's al. GJ skriuwt yn it tradisjo-
nele (ek wol nêderlânsk neamde) skrift altyd stippen boppe de ij (net allinne yn tekst 
60. mar ek yn syn oare autografen), mar dey komt by him mei en sûnder stippen foar. 
Yn syn italiaansk skrift, dêr't er ien kear it wurd "sijn" yn skriuwt (yn tekst 60; rigel 
407,9) en seis kear syn eigen namme (ek yn tekst 60, en fierders yn de hânskriften dy't 
ûnder 3.3.3.2 as de nûmers 1,2,3,16 en 22 beskreaun wurde), is it ferskil tuskeny en ij 
net altyd like dúdlik, trochdat de begjinhaal en de rjochter poat net safolle ferskille 
vn rjochting, mar ik soe dochs sizzedatyn 1,2 en 3 i n j stiet en yn de oare gefallen in 
ij. Yn oerienstimming mei wat út syn nêderlânsk skrift blykt, hawwe dy ij's hjirek al
tyd stippen en de j ' s no ris al (yn 3.3.3.2,1) en dan wer net (3.3.3.2,2 en 3). 

Funksjeferskil tusken de ûnderskate kombinaasjemooglikheden fan foarm en 
stippen is yn de autografen fan GJ net sûnder útsûnderingen te meitsjen, mar as men 
ferdielt neffens de foarm allinne binne der wol tendinzen, sa't Feitsma 1988,45 oan-
wiisd hat. Dy komme aardich oerien mei de wênstige ferdieling fan j en ij yn printe 
Nêderlânsk fan GJ syn tiid. I n j wurdt ornaris brûkt oan de ein fan in wurd, as léste 
elemint yn in di- of trigraaf en yn de kombinaasjeye (ynstee fan ie) oan it wurdbegjin; 
as haadletter wurdt altyd in Ybrûkt. Foar in syngrafeem stiet meestal in ij. Oan de út-
sûndering ijen dy't sy neamt, kinMey út in nederlânsktalige kwitânsje tafoege wurde 
(sj. de ôfbylding by 3.3.3.2,3). Ek "Symenssoew" en "wijlen" út dy tekst lykje min ûn
der ien regel brocht wurde te kinnen. Soe men lykwols neffens stippen rekkenje, dan 
wienen der mear útsûnderingen. Sa skriuwt GJ "Toeyt" en "dey" mei en sûnder stip
pen. Dêrom haw ik by de transliteraasje fan syn hânskriften (yn de tekstútjefte is dat 
allinne nr. 60) de j en de ij neffens it foarmkritearium ferdield. 

Wat de oare transliteraasjes oangiet, tekst 55 yn 'e hân fan Junius jout gjin proble
men, want dêr steane allinne mar twa j -en sûnder stippen yn. Yn tekst 57 stiet oars 
net as in ij. meast mei stippen, mar twa kear ("Sij" yn rigel 404,3 en "onheijl" yn 404,6) 
sûnder. Omdat de anonime skriuwer yn oare teksten fan syn samling ôfskriften wol, 
al is it seiden, i n j skriuwt, bygelyks yn "ylick" op bis. 20, haw ik transliterearre nef
fens de foarm en dus altyd foar in ij keazen. Fan de skriuwer fan tekst 58 binne my 
gjin oare hânskriftfoarbylden bekend. Hy skriuwt ôfsjoen fan it toponym Yaltyd y"s, 
meast mei, soms sûnder stippen. Hoewol't der gjin systeem yn it ûnderskie liket te Sit
ten, haw ik de y"s sûnder stippen werjûn as j-en, omdat it ferskil dan sichtber 
bliuwt. 
De beide teksten 61 en 74, dy't op in ôfskrift fan De Crane weromgeane, bliuwe dan 
noch oer. Dêr binne nei de foarm twa letters yn te underskieden, ien (dy't ik mar i n j 
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neam) mei ini en inj mei in poat dy't nei lofts bûcht, en in oaren mei in i en inj' mei in 
rjochte poat. Yn 74 skriuwt er i n j mei en sûnder stippen en in ij mei stippen, yn 61 
boppedat noch in ij sûnder stippen. Omdat er yn 74 in printe tekst út 1661 werjout 
(dêr't dus allinne mar i n j sûnder en in ij mei stippen yn foarkomme), kin er dêr ûn-
mooglik syn foarbyld krekt folge hawwe. Sjocht men nei de stippen, dan komt syn 
ôfskrift fan 1661 op ien kear nei alhiel oerien mei de werútjefte út 1664 fan deselde 
tekst. It ferskil sithimyn "Hy" (455,23), dêr't 1664inj haten De Crane i n j mei stip
pen. Miskien is dat ferskil ek noch wol in flater fan De Crane, want yn syn ôfskrift 
komt "hy" noch in kear foar (454,3) en dêr hie er earst "hij" stean mei in ij mei stip
pen, wat er ferbettere yn in neidruklike j sûnder stippen fan it printlettertype. It soe 
dus wèze kinne, dat dat oare "Hy" mei stippen him ûntkommen is. Hoe't dat lykwols 
ek wêze mei, it liket derop dat De Crane krekt west hat yn it oanjaan fan stippen. Dat 
hat namstemear káns, omdat er yn syn eigen wurk folie minder stippen sette. Wylst 
yn tekstól op 23 j ' en en //"en sûnder en 52 mei stippen steane, en yn tekst 74 21 res-
pektivelik 12, is dy ferhâldingyn in hastich ûntwerp of ôfskrift fan in brief fan him 
31:2 enyn in kreas skreaune,ferstjoerde brief 16:3.n Men soe dèrom tinke kinne dat 
er ek krekt mei syn stippen west hat yn tekst 61, dêr't er in autograaf fan GJ folge. As 
men lykwols de 22 gefallen besjocht dat er dêr gjin stippen skriuwt, dan wike acht ôf 
fan wat men by GJ ferwachtsje soe. Dy brûkt midden yn in sletten wurdlid in ij mei 
stippen (behalven dan mooglik, lykas neamd is, yn de iere foarmen fan syn foar-
namme), mar hjir stiet nederlânsk "myn" (409,2); en frysk "uwt-byld" (409,11), "myn" 
(409,18; mar mei stippen yn 409,15 en 23), "dyn" (409,17 en 21, mar mei stippen yn 
409,14,20 en 21) en "fyftigh" (409,28). Omdat lykwols transliteraasje neffens foarm ek 
net fertroud liket ("ijn", dat seis kear foarkomt mei j mei stippen bygelyks, is yn de 
autografen fan GJ altyd "ijn" mei ij mei stippen), haw ik dochs ek yn 61 mar neffens 
stippen rekkene. As De Crane dat ek dien hawwe soe en net sa krekt nei de foarm 
sjoen hat, dan kinne hiel wat ij's út 'e transliteraasje ynGJ syn hânskriftj's(mei stip
pen) west hawwe. 

2.7.5. Undúdlike lettertekens 
Lettertekens kinne ûndúdlik wêze, trochdat se op oaren lykje of troch tafallige om-

stannichheden, lykas inketplakken of papierferlies. Ik lit hjir in oersjoch folgje, oar-
dere neffens rigelnûmers. 
404,15 ("honts-"). De h is fan itselde type as yn "Haerlem" (404,12;405,11), mar lyt-

ser. Dêrom haw ik him opfette as in lytse letter. Itselde haw ik dien yn 404,23 
("hier") en 405,7 ("haet"). 

404,23 ("Meester"). De ee is troch in inketplak net te lézen. 
407,10 ("iz"). It wurd is op'en nij skreaun, omdat it earste "iz" troch in inketplak be-

doarn waard. 
408,5 ("Daer"). De e is ferbettere út in a. 
408,19 ("Wereld"). De haadletter is net dúdlik: dy liket op in lytse letter, dêr't letter 

in ophaaltsje by makke is. 
408,23 ("moezelt"). De Crane hat net wis west fan de z en der in r boppe 

skreaun. 
409,22 ("klearren"). De a is útflekt en net dúdlik. 
409,25 ("fenne"). Yn de earste e is knoeid. 

40 

wumkes.nl



2.7.6. Flaters 
Wat ik hâld foar fersinnen, haw ik ûnder 2.6.3 opjûn. Sleauwichheden, dy't safolle 

yn de ynterpunksje fan 58 sitte, lit ik gewurde. 

2.8. Blêdspegel 
Om ienheid yn 'e blêdspegel te krijen binne de facsimile's fan de teksten 62,63,64, 

65, 67, 69, 71, 72 en 75 fergrutte en dy fan 66, 70, 77 en 78 ferlytse. 
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3. Tekstoerlevering 

Yn dit haadstik behannelje ik twa soarten tekstoerlevering, in materiëlen en in 
ymmateriêlen ien. De iene slacht op útjeften, werútjeften en hânskriften, de oare giet 
oer de bekendheid fan GJ syn wurk ûnder de lezers. In folsleine skieding kin fansels 
net makke wurde, want oan útjeften sit ek altyd in kant dy't mei it ferlet fan lezers te 
krijen hat. Oan dy kant sil ik by it besprekken fan de útjeften ek foaral 
omtinken jaan. 

Yn 3.1 ûndersykje ik de santjinde-ieuske útjeften en har werútjeften. Wat de ear-
sten oangiet, rjochtsje ik my foaral op de ûntsteansskiednis dêr't fragen oergearstal-
ling, auteurskip, besoargers en bedoelingen oan fêstsitte. By de werútjeften sjoch ik 
foaral nei editoriale aspekten. De ûnderskieding yn diplomatysk en kritysk dy't ik by 
de typearring fan de werútjeften brûk, is basearre op in ferskil yn stribjen fan de 
teksfbesoargers. It hinget der mar fan ôf oft se besykje de oarspronklike tekst sa krekt 
mooglik te reprodusearjen of dat se feroaringen oanbringe dy't as ferbetteringen be
doeld binne. 

Yn 3.3 jou ik in oersjoch fan de hânskriften. By de beskriuwing dêrfan haw ik nei 
folsleinens stribbe, al binne ôfskriften fan teksten dy't oars ek al bekend wienen, wei-
litten. Ek net-literêre autografen haw ik opnommen. Dy kinne fan belang wêze by it 
ûndersyk fan GJ's taal en ek helpe by de datearring fan oar hânskriftlik wurk. Ek 
hânskriften dy't weirekke binne, of dêr't fan ûndersteld is dat se bestien hawwe, 
wurde beskreaun. 

Yn 3.2 komt de oerlevering ûnder de lezers oan de oarder. As ûnderdiel fan de re-
sepsjeskiednis is dit part te beskôgjen as in oanfolling op de byldfoarming oer GJ syn 
wurkyn 'e wittenskip, dy't yn de ynlieding op dit boek yn 1.1.2 beskreaun is. Sa'tyn 
1.2.2 al neamdis, giet itmy mei iteach op it ferklearjen fanûntsteansaspektenfan GJ 
syn wurk der foaral om in yndruk te krijen fan de oplagen fan de santjinde-ieuske 
útjeften en fan de soarten belangstelling dy't der by de lezers oant it begjin fan de 
njoggentjinde ieu te ûnderskieden binne. De behanneling dêrfan yn 3.2.1 slút oan by 
it ûndersyk nei faktoaren dy't laat hawwe kinne ta it ferskinen fan de útjeften fan 
1668(3.1.1.1.2.4), 1681 (3.1.2.1.3) en 1684(3.1.3) en wurdtôfsletten troch de analize fan 
de yntekenlist op Epkema 1821. Dy list makket as ynvintarisaasje fan alle belangstel
lenden op in beskaat stuit in oersjoch mooglik fan faktoaren yn 'e belangstelling 
foar GJ syn wurk, sa't dy neist elkoar bestean. De útkomsten binne boppedat fan by-
sûnder belang, omdat se by ferliking mei 3.2.1 feroaringen en konstanten yn 'e be
langstelling sjen litte kinne. As oanfolling jou ik hjir fierders noch in yndruk fan 
aard en omfang fan de belangstelling nei 1822 troch oersjoggen fan it njoggentjinde-
ieuske besykjen om GJ te popularisearjen (3.2.3) en fan de songen oerlevering fan 
syn lieten (3.2.5) en fierders ek noch troch meidieling fan oplagen en ferkeap fan 
Brouwer 1936 en 1966 (3.2.4). Mei de songen oerlevering gean ik werom oant yn de 
santjinde ieu. 

Foar in neiere ferantwurding fan opset en wurkwize ferwiis ik nei de ynliedingen 
op de ûnderskate ûnderdielen. 
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3.1. Santjinde-ieuske útjeften en har werútjeften 
Wat de santjinde-ieuske útjeften oangiet, behein ik my ta de útjeften dy't de grûn-

slach fan de edysje yn diel I foarmje. Dat betsjut dat de edysje-1640 fan tekst 6 hjir net 
oan de oarder komt, omdat dy letter - mei lytse ferskillen - opnommen is yn de 
edysje-1668. Wol gean ik even yn op de útjefte-1684, want al is dy ek net foar dizze 
útjefte brûkt, it wêrom fan dy útjefte freget wol om in ferklearring. Sa'n ferklearring 
fan de Tjerne-útjefte fan 1640 besykje ik by 5.3.6,6 te jaan. 

By de behanneling fan de werútjeften behein ik my ta de foarnaamsten. Blomlê-
zin^en, dêr't ek wurk fan oare skriuwers yn stiet, wurde yn it algemien net besprutsen. 
Likemin neam ik werprintingen fan losse fersen, mei útsûndering lykwols fan de 
earste werprintingen fan de fersen dy't net yn de FR fan 1668 of dy fan 1681 
steane. 

3.1.1. 1668 

3.1.1.1. Untsteansskiednis 

3.1.1.1.1. Yntern 
Sa't ik by de ûnderdielen 3 fan de paragrafen 5.3.1 oantenmei 5.3.5 oannimlik be

sykje te meitsjen, sil GJ earst om 1658 hinne it plan opfette hawwe om syn fryske 
wurk te bondeljen ta it boek dat yn 1668 as de FR útjûn waard. As in mooglike oanlie-
ding om in fryske sammelbondel gear te stallen haw ik yn 5.3.2.6 de útjefte fan Klioos 
Kraam yn 1656 en 1657 neamd. Dat wie in samling út Fryslân, dêr't beide kearen 
wurk fan GJ yn stie, mar dêr't gjin Frysk yn stiet en mooglik ek gjin plak yn wie foar 
fryske bydragen, sa't men út it ûntbrekken fan fryske poëzy fan GJ en út de bonde
ling fan benammen wurk fan dichters út Hollân ôfliede kinne soe. 

It ûntbrekken yn FR 1668 fan twa fan de trije proaza-oersettingen dy't fan GJ be
kend binne, kin faaks sjoen wurde as in teken dat it de dichter net om in bondeling 
fan al syn Frysk gong. Ien fan dy beide, tekst 52, past net yn ien fan de trije dielen fan 
de FR, wat miskien in reden foar weilitten west hat. Miskien wiist it net opnimmen 
fan in inkeld gedicht op seleksje neffens kwaliteit. Dat soe jilde kinne foar tekst 55, 
mar dochs wol net foar 49 en it fryske part fan 61. Miskien tsjut it ûntbrekken fan dy 
lésten op 'e mooglikheid dat de dichter dêr gjin ôfskrift mear fan hie. 

Wat de yndieling fan de teksten oangiet, kin fêststeld wurde dat dy har oer it alge
mien goed ferdiele litte neffens de trije ôfdielingen fan de titel. Feitsma 1978,87-92 
hat as kritearia fan yndieling leafde as tema foar diel 1 (pastoraal); petearen mei in 
moraal (mear georgysk) foar diel 2; en psalmen en oare lieten dy't ferbân hâlde mei 
de tsjerkesang foar diel 3. Buten dy yndieling falie de gelegenheidsfersen en de net by 
de tsjerkesang oanslutende geastlike lieten yn diel 1 en 2. Neffens dy kritearia is it 
fïerders net dúdlik wêrom't 46.41, dat gjin liet is, dochs yn diel 3 stiet. Wat 46.41 oan
giet, soe men út de problemen wêze as men foar yndieling by diel 3 oansluting by ele-
minten út itlibben fan Kristus as kritearium naam. De reden dat de teksten 25 en 26 
yn diel 1 steane hat miskien west, dat se oer (himelske) leafde geane, wat eins ek it ge-
fal is mei tekst 28, dêr't de "Goads beminne" (48,26) fan lykje op de "Goads frjune" út 
25 (45,9). 
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De folchoarder binnen de trije dielen liket globaal wol dúdlik. Foarop steane hiel-
tyd grutte en miskien ek wol belangrike teksten. By diel 3 is dat wol wis, en foar diel 1 
wol it jin ek wol oan, omdat de iepeningstekst yn dat diel GJ syn namme as frysk 
dichter festige hat, doe't er dêrmei debutearre. Dat ik it gedicht dêr't it twadde diel 
mei begjint, it moaiste fan de petearen fyn, kin lykwols min in argumint wêze om te 
ûnderstellen dat de dichter der ek sa oer tocht hat. Op oardering wiist miskien ek it 
foaropsetten fan 8, dat Ljeafde hjit, by de hardersfersen, dy't op Tjerne en Sjolle Krea-
mer folgje (cf. 5.3.8.6), of it by elkoar stean fan neifolgingen fan boartlike leafdesfer-
sen as fan Starter, Hooft en foaral Visscher (tekst 12 oant 22). In systematysk troch-
fierde oardering is lykwols net oan te wizen. De psalmen en oare lofsangen dy't op de 
Friesche Herder yn diel 3 folgje, binne mooglik sels chronologysk oardere (5.3.45.3). 
Yn in inkeld gefal liket oardering troch de printer oan te wizen. Sa soe ik oars net 
ferklearje kinne, wêrom't tekst 37, dy't letter skreaun is as tekst 40 dêr't er nei ferwiist, 
en dy't beide foar blêdfollingen holden wurde kinne, dochs earder komt as 40. 

3.1.1.1.2. Ekstern 
De edysje-1668 is twa jier nei it stjerjier fan GJ útkommen, sûnder wurd foarôf of 

oars wat yn de tekst dat de ûntsteansskiednis ferklearje kin. It iennichste hâldfêst li
ket de namme fandeútjouwerynitimpressum, want dat is Samuel van Haringhouk 
en fan him is bekend dat er mei GJ befreone wie. En fierder is der efteryn noch in lof
dicht op itboek fan Meelcke Lases, in Bolserter winkelman en kreamer. Men soe fer-
wachtsje dat it geve Gysbert Japix-Frysk dat er brûkt, oanlieding west hie om him in 
rol ta te dichtsjen by it ûntstean fan it boek, mar dat is net bard. Halbertsma 1827, 
381-382 giet derfan út dat de útjefte it wurk fan Haringhouk allinne west hat, en sûnt 
is dêr - op Feitsma 1978a,l 12 nei, dy't op de mooglikheid fan finansiering troch de 
Vegelins komt - net oan twivele. It iennichste argumint is lykwols dat hy it útjûn hat, 
en dat stiet no just net sa fêst. Haringhouk neamt him yn al syn útjeften boekferkea-
per, soms yn kombinaasje mei boekdrukker, mar allinne op 'e GJ-útjefte hjit er oars 
net as "Boeckdruwcker". Dat soe derop wize kinne dat er de útjefte net op syn finan-
sjele noed hân hat.18 

Hoe't dat faaks àl west hat, wol ik yn it neikommende op yngean. Mar der binne ek 
oare fragen oangeande de ûntsteansskiednis fan it boek dêr't noch wol wat oer te siz-
zen fait. Ik oarderje de behanneling neffens fjouwer fragen. 

3.1.1.1.2.1. Hat GJ sels de kopij taret? 
Yn titel en foarwurk fan 1668 sitte ferskate oanwizings dat GJ sels syn Friesche 

Rymlerye, as samling fan syn frysktalich wurk, taret hat. 
1. It wurd "Rymlerye" út 'e titel is GJ hiel eigen. In oar soe it faaks sa gau net brûkt 

hawwe as er in namme oan GJ syn wurk jaan moast, want foar sa'nen hat it wurd 
foar't neist tefolle in ûngeunstige betsjutting hân (5.3.1.5). 

2. De taal fan 'e titel is net fan GJ syn taal te ûnderskieden. 
3. It wurd foarôf (d'Auîhôre to dy Lezzer) beskôgje ik as in lettere fariant fan tekst 2a 

(278-279), dy't foar't neist fan likernôch 4-7-1655 is. De fariant sels is faaks net 
foar 4-2-1656, mar op syn lést foar't neist net foar maaie 1659 makke, doe't de 
oarspronklike tekst syn funksje ferlear offerlern hie (5.3.2.3). As it wier in lettere 
fariant is, dan kin dit foarwurd min oars bedoeld wêze as foar de útjefte sa't wy 
dy fan 1668 kenne. 
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4. De trije epigrammen dy't op it foarwurd folgje (teksten 3,4 en 5) moatte skreaun 
wêze op in útjefte yn boekfoarm (5.3.3.3 - 5). Omdat yn it earste sprake is fan 
"dizze Friesche Rymlerye" tinkt men allicht oan de útjefte-1668, al is miskien 
net út te sluten dat dêrmei doeld wurdt op deselde útjefte dêr't it hjirfoar neamde 
foarwurd fan ca. 4-7-1655 foar skreaun is. Dat wie in mienskiplike útjefte fan 
wurk fan Gabbema en GJ, dy't net trochgongen is, teminsten net neffens it plan 
fan dy twa út 1655. Botte wierskynlik liket dat oars net, want sa âld wie itplan fan 
dy mienskiplike útjefte doe noch net, dat ien dêrnei langje koe (*2v). Marboppe-
dat: de fyftich psalmen en lofsangen dêr't it wat GJ syn part oangiet om gong, 
wienen doe noch net iens klear. Dat wie pas sa op 4-2-1656 (335,22). 

3.1.1.1.2.2. Wannear is it boek printe? 
Feitsma 1978d,90 tinkt op grûn fan wat sy hâldt foar mooglik lettere tuskenfoegin-

gen om katern of diel fol te meitsjen en fanwegen it ûntbrekken fan it opskrift "Eerste 
Deel" hoppe tekst 6 (bis. 1), dat de útjouwer noch net rjocht doel oer it gehiel hie doe't 
erbegong: "Itboek is sa to sjen net "aus einem Guss" makke". As dat wier wêze soe, 
dan hoecht dat noch net te betsjutten dat GJ sels de kopij yn haadsaak net taret 
hawwe kin. Dy eventuele oanfollingen kinne dêr letter by kommen wêze. 

In oare mooglike konsekwinsje fan har opfetting, dat nammentlik it wurk sa lang 
ûnder de parse west hat, dat it printsjen noch by it libben fan de dichter begongen is, 
leit net yn 'e reden. Op himsels kaam it wol foar, dat in boek lang op 'e parse wie. Ha-
ringhouk sels jout dêr in foarbyld fan mei syn Koning aen syn taefel fan R. Reen. Nef
fens syn wurd oan'e lezer foar syn útjefte Uytgelesene Engelsche Boet-Predika-
tien . . . IV dat yn 1668 útkaam, wie er doe al mei Reen syn boek oan it printsjen, 
wylst dat earst yn 1671 ferskynde. Dochs hat dat mei GJ syn boek foar't neist net sa 
west. It papier dêr't Haringhouk it printsjen fan dat wurk mei begongen is, dat fan 
katern A (bis. 1), hat nammentlik krekt itselde wettermerk as papier fan him dat foar 
it earst brûkt waard yn 'e hjerst fan Î667. Dat papier binne bedielingslisten fan 'e 
Bolserter diakeny op printe.19 De data binne hieltyd mei de pinne ynfold. Dêrneffens 
waard it brûkt fan 24-10-1667 oant 2-4-1691. Der is ek noch in stik fan itselde papier, 
dêr't op 15 - ? (de moanne is fergetten)- 1667 in akte op skreaun is, dy't de bedieling 
regelt. It giet hjir blykber om wat nijs; bedielingslisten fan earder binne der ek net. 
Dat betsjut dat it papier yn 1667 yn foarrie wie, foar't neist ek wol dat it doe oanskaft 
is, want sa lang sil in boekferkeaper of printer wol gjin papier yn foarrie hân hawwe. 
Dat it by Haringhouk weikomt, stiet der wol net op, mar hy wie doe by myn witten de 
iennichste boekferkeaper yn Bolsert. Dêr komt noch by, dat er doe sels ek diaken 
wie. Syn hantekening stiet ûnder de akte fan 15-7-1667 en hy hat de bedieling be-
skreaun op 22-1 -1668 en 27-4-1669. It papier skynt mar koart brûkt te wezen, want bu
ten de Friesche Rymlerye haw ik it yn oare útjeften út 1668 en letter fan Haringhouk 
net wer sjoen. Oft er it al foar oktober 1667 brûkt hat, is net nei te gean, want út de jier-
ren 1665 oant 1667 binne gjin útjeften fan him bekend. 

3.1.1.1.2.3. Hat Meelcke Lases korrektor west? 
Sa't ik yn 3.1.1.1.2 al neamd haw, is it lofdicht fan Meelcke Lases (231) yn in taal 

skreaun dy't grutte fertroudens mei GJ syn wurk ûnderstelle lit. Der steane wurden 
yn, dy't wol by GJweikomme moatte, lykas "hosckmijld"( 185,3) en "weanwit" (13,20; 

45 

wumkes.nl



61,15), en dat jildt ek foar de sta vering. Dat sjocht men it beste as men ferliket mei sta-
veringen fan oaren út deselde tiid, lykas Ids Alberts, Johannes Arcerius, Johannes 
Greydanus ende ûnbekende almenakskriuwer út 1672 (sj. foar har teksten: Feitsma 
1956b). Sa'n trochkrûpte kennis as Meelcke Lases hat, kriget men fuort net. 

Wat leit dêrom mear yn 'e reden as om te tinken dat Meelcke Lases de printklad-
den neisjoen hat? It fers is oan de ynhâld te sjen, skreaun op de útjefte fan GJ syn 
wurk yn 1668. De dichter is al stoarn en it wurk wurdt oan syn lânslju skonken. Mar 
alhiel printe kin it noch net west hawwe, want it fers stiet op itselde katern as de léste 
psalmen. Dat Meelcke Lases by it meitsjen fan dat fers oer de printerskopij fan it 
boek beskikke koe, soe op te meitsjen wêze út syn stavering fan GJ's heitenamme mei 
in â. Dat is in skriuwwize dy't GJ wol mear brûkte, mar dêr't in oar miskien net sa gau 
op komme soe, ek al omdat GJ (earder?) ek wol "Japicx" skreau. Dat "Jâpix" hat er yn 
alle gefallen net op it printe titelblêd fine kinnen, want dêr stiet yn kapitaal in A. Dat 
moast noch set wurde, doe't syn lofdicht al printe wie. It titelblêd blykt nammentlik 
mei de siden dêr't de ynhâldsopjefte op stiet, ien katern te foarmjen. Yn alle eksim-
plaren dy't ik fan 1668 sjoen haw, hat dat katern deselde sotskop as wettermerk, dy't 
yn guodden op de beide earste bieden fan it boek (dêr't it titelblêd ien fan is) sichtber 
is, yn oaren op de beide léste bieden (dêr't de ynhâldsopjefte op stiet). 
Wissichheid is der fansels net, want it is ek mooglik dat er allinne de kopij sjoen hat 
en net it printwurk. Yn dat gefal moat er lykwols mear dien hawwe as allinne "troch-
noseljen" (cf. de titel fan syn fers). Oars koe er noait sa goed thúsrekke wêze yn taal 
en stavering fan GJ. Mar wat foar reden soe er dan hân hawwe? 

3.1.1.1.2.4. Hat Antie Arjens de útjefte betelle? 
Feitsma 1978a,112 hat ûndersteld dat de Vegelins "hwat fan in Maecenas rol" 

spylje kinnen hawwe by de útjefte fan 1668. Sy docht dat nei't se opmurken hat, dat 
Nehemia Vegelin van Claerbergen yn 1718 in eksimplaar fan 1668 kado die oan 
P. Boddaert, krekt as soenen de Vegelins doe noch beskikt hawwe oer ferskate eksim-
plaren fan dy edysje. Dy yndruk koe ek ûntstean, trochdat Feitsma it jier dat Hessel 
Vegelin van Claerbergen twa eksimplaren fan de Friesche Rymlerye weijoech, op li-
kernôch 1680 set, wat de mooglikheid iepenlit dat it guodden fan 1668 wienen. Un-
derwilens is bekend wurden dat ien fan dy eksimplaren fan 1681 wie (81.1985.16), dat 
it oare hat ek faaks út dat jier west (xx. 1683.01). 
Miskien hat Nehemia it eksimplaar dat er yn 1718 oan Boddaert joech, wol oerhân, 
doe't syn heite boedel yn 1715 ûnder him en syn bruorren ferdield waard. Hy krige 
doe yn alle gefallen dêr in eksimplaar út (xx.1715.02.), wylst nei te gean is dat er yn 
1710 al ien fan 1681 (of 1684) brûkte (xx.1710.01.). Mear as twa eksimplaren fan 1668 
binne by de Vegelins net oan te wizen: it iene dat Boddaert krige, it oare dat Constan-
tyn Huygens yn 1675 kado dien waard (68.1985.10.), mar fan 1681 en 1684 hienen se 
wol mear(sj. opharnammeyn 3.3.1.3). Ik leau dêrom dat Feitsma har ûnderstelling 
net hâldber is en kom mei in nijenien. 

It fait op dat fan de fjouwer âldst bekende eigeners fan eksimplaren út 1668 twa ta 
de rûnte fan kunden fan GJ heard hawwe. Dat binne D(ominicus) Aggaei (1668; 
68.1985.01.) en Meelcke Lases (1668; 68.1985.17.). Upcko van Burmania (1673; 
68.1673.01.), grytman fan Wûnseradiel, moat dêr (qualitate qua?) faaks ek ta rekkene 
wurde. Dan bliuwt allinne Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (1675; 68.1985.10.) 
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noch oer. Fansels binne fjouwer eksimplaren op harsels te min yn tal om úthâlde te 
kinnen dat de útjefte oan kunden útdield is (Gabbema hat it oars oer "omgedeelt"; 
247, 21), ek al binne dan mei elkoar mar 18 eksimplaren oer de hiele wrâld mear be
kend, mar op ien fan de fjouwer, dat fan Dominicus Aggaei, stiet in oantekening dy't 
dêr wol reden ta jout. It "D.C." dêr soe ik nammentlik opfetsje wolle as "Dotis Cus
tos", bewarder fan it presint (68.1985.01.). 
Ik ûnderstel dêrom dat der mar in hiel lyts bytsje eksimplaren printe binne (sj. ek 
3.2.1.4.) en dat de útjefte net foar de hannel, mar foar kunden fan de dichter makke is. 
Dat doch ik ek, omdat der ien is fan wa't men sa'n útjefte ferwachtsje mei. Dat is GJ 
syn omkesizzer Antie Arjens, fan wa't bekend is dat se troch "dankbaarheid en hoog
achting steeds gedreven om haren oom waar zij kon te vereren" syn namme yn it 
doarskezyn fan syn bertehûs oanbringe liet en yn 1687 syn portret gravearje liet (Hal-
bertsma 1827,348). Jild hie se wol, wie it net fan harsels, dan wol fan har patroan en 
minner Willem van Velsen (4.5.1). Dat nimt fansels net wei, dat ek Haringhouk as 
freon fan GJ wol meibetelle hawwe kin. Mar as er it boek allinne op syn noed hân 
hie. dan soe er him op it titelblêd dochs ek wol boekferkeaper neamd hawwe (sj. 
3.1.1.1.2). 

3.1.1.2. Werútjeflen 

3.1.1.2.1. Folsleine werútjeften 

3.11.2.1.1. Gabbema 1681 
Hjir soe no as earste werútjefte de FR fan 1681 behannele wurde moatte, mar dy 

kin ek as in oarspronklike útjefte beskôge wurde, omdat it twadde diel nije teksten 
jout. Sa't yn it facsimile-diel de FR fan 1681 ôfsûnderlik stiet, set ik him hjir ek yn in 
eigen ôfdieling, dér't dan meiïens de werútjeften fan de teksten dy't net yn 'e FR fan 
1668 steane, oan bod komme (3.1.2). 

3.1.1.2.1.2. Epkema 1821 

3.1.1.2.1.2.1. Foarskiednis 

Epkema, dy't al yn 1793 in glossarium op GJ klear hie (Index omnium vocabulor. 
quæ in GJ carminibus leguntur), en yn 1805 oan útjefte by Breebaart yn Hoarn 
tocht,20 skynt yn 1809 fan doel west te hawwen om it wurk fan GJ by Yntema yn Am
sterdam út te jaan. It iennichste plak dêr't ik dêr wat oer fûn haw, is in brief fan him 
oan J. Scheltema, mar de passaazje oer de útjefte is net yn alles dúdlik: "Heden 
schrijf ik, op den Schipper om naar het Vaderland der Friezen over te steken wach
tende, aan den Heer Yntema over ene vermoedelyk nieuwe uitgave van Gijsbert Ja-
pix, waartoe [J.] van Leeuwen opening had gegeven. Ik heb ZijnE verzocht UwE te 
raadplegen om op goede gronden eene zaak te ondernemen van dat belang. De tyd 
gedoogt niet alles te schryven, wat ik wel wilde en konde, doch uit den brief aan Uw 
vriend Yntema zal U het een en ander geblijken. Het is nu juist naar mijne gedachte 
tyd om iets zulks te doen, terwijl het groot Woordenboek bij't Instituut wordt opgezet. 
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6. E. Epkema. Index omnium. Earste bledside fan ca. 1793 mei lettere oanfoüingen. 
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Ik heb nog uitgebreider plan [in wurdboek?], als dit wilde gelukken, ten ware het 
voor het Instituut kon dienstig worden . . . Zoo ik geen dwangmiddel kryg, tot het 
nader bewerken, nemen andere bezigheden myn tyd weg, daar de pot van koken 
moet. Ik wilde dus liefst gedwongen worden: dan kan men ook".21 Dy útjefte is net 
trochgongen. De oanhelle briefis tagelyk it âldste my bekende plak dêr't blykt dat 
Epkema dwaande wie mei in útjefte. Miskien hat er dêr net earder oan tocht, omdat 
er oant dan ta faaks rekkene hat, dat E. Wassenbergh GJ's wurk útjaan soe. Guodden 
as J.F.M. Herbell is teminsten fan bekend, dat se noch yn 1807 sa'n útjefte fan Was
senbergh ferwachten.22 Sels hie Wassenbergh yn 1806 oars oaren útnoege om in 
útjefte te meitsjen (Wassenbergh 1806, Voorrede VIII; ferl. ek al Wassenbergh 1802, 
Voorrede). Om 1785 hinne hat er sels wol oan in útjefte tocht: "Een handvol lofs is ge
noeg om ons in moed te doen ontvlammen".23 Yn dyselde tiid stie de ûnbekende au
teur fan de Tegenwoordige Staat 1785,161 - mooglik Adolf Ypey(sj. 8x.1785.01), lykas 
Wassenbergh heechlearaarte Frjentsjer- op in útjefte oan, "verrijkt met eene naam-
lyst van de betekenisse der moeielykste woorden". Dat is meiiens it âldste berjocht 
oer in werútjefte fan GJ. 

Al gong dan yn 1809 de útjefte net troch, Epkema liet it plan net slûpe, sa't blykt út 
syn Plan van Inteekening (ditkear by A.J. Honkoop te Leiden) dat er binnen in pear 
wiken útjoech, nei't A. ten Broecke Hoekstra yn it nûmer fan 20-8-1813 fan de Konst
en Letter-Bode mei in eigen plan fan útjefte kommen wie.24 Hoekstra woe 1668 útjaan, 
oanfoilemei de proazateksten 51 en 52 út 1681; Epkema is dêr net dúdlikyn, al blykt 
wol dat hy 51 en 52 ek útjaan woe. Ut de trije epigrammen (teksten 3, 4 en 5) dy't 
Hoekstra by wize fan foarbyld útjout, is ofte lieden dat er op 'e ynterpunksje nei am
per feroare neffens 1668. Systematyk is yn de feroaringen yn 'e ynterpunksje net te fi-
nen. Miskien binne it wol printflaters, of rûchheden fan Hoekstra sels. Epkema woe 
in "merkelijk verbeterde uitgave . . . na vergelijking der beide uitgaven, en waar 
deze, uit hoofde der drukfeilen en weglating van woorden, ja geheele regels, te kort 
schieten, door aanvulling van het gebrekkige, op eene oordeelkundige manier, en 
zoo veel doenlijk, in den geest van GYSBERT JAPIX zelven ingerigt". Hy foege dêr-
oan ta: "Niets zal in den Tekst veranderd worden van eenig belang, of er zal onder 
aan de bladzijde kortelijk melding van worden gemaakt". 
Hoekstra soe in proaza-oersetting yn it Nederlânsk en in ienfâldige wurdferklear-
ring yn Latyn en Nederlânsk tafoegje, en fierders "taalkundige bijdragen en vergelij
kingen" út in grut tal mei namme neamde midsieuske, santjinde- en ek achttjinde-
ieuske literêre en histoaryske teksten jaan en ek noch in wurdregister. Epkema soe in 
wurdboek meitsje, "waarin alle woorden van eenig belang van den DICHTER voor
komende, kortelijk, doch tevens tot verstand van hetzelve genoegzaam voldoende, 
zullen worden verklaard, en waar het noodig zal wezen, ook uit aanverwante talen 
toegelicht" en fierders in grammatikale ynlieding "over de Oud-Friesche Taal" ta 
better begryp fan wurden en útspraak. 
De ferskillen tusken beiden binne, wat de tekstútjefte oangiet, oan te tsjutten as di-
plomatysk (Hoekstra) foar kritysk (Epkema) oer; wat it kommentaar oangiet, as ety-
mologysk en literêr-histoarysk (Hoekstra, dy't boarnen en parallellen jout) foar 
saaklik ferklearjend oer. Hoekstra rjochte him op de ynteressearre lezer, mar foaral 
ek op 'e taalkundige, Epkema op de earste allinnich. Hoekstra seach yn GJ net al-
linne "onzen Vrieschen Vondel", sa't er him neamt, mar ek de bard, dy't it wurk fan 
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de midsieuske fryske dichter Bernlef fuortsette;25 Epkema bepaalde him ta de "waar
lijk voortreffelijken Dichter". Foar Hoekstra wie GJ in frysknasjonale figuer fan his-
toarysk belang, foar Epkema in dichter dy't noch libbe. 
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Fan Hoekstra syn útjefte is neat kommen. Dêrbinne ûnderskate redenen foaroan 
te wizen, mar de foarnaamste sil wol wêze, dat er him oan syn plan fertild hat. Wat hy 
woe, wie in wurk fan jierren en hy kin yn 1813 noch amper mear dien hawwe as de 
trije epigrammen dy't er doe publisearre. Hy moast yn 1811 noch begjinne (sj. 
68.1813.01.) en buten syneksimplaarfan 1681 mei gans oantekeningen (foaral fanli-
terêre parallellen; 81.1985.01.) is yn syn hânskriftlike neilittenskip oars netoerlevere 
as in Glossarium en woordregister op Gysbert Japix,26 dat op earste letter alfabetisearre 
wurdlisten út 1668 (bis. 5-246) en út it twadde diel fan 1681 (247-282) befettet en fier-
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ders noch de oantekeningen dy't er op 31-8-1815 út 'e Juniana yn 'e Bodleian Li
brary te Oxford makke (282-283). In twadde reden moat fansels ek wol de wittenskip 
west hawwe. dat Epkema al fierder wie. Derby komt dan noch dat der amper lju ynte-
kenen, sels net yn Fryslân: "De Fransche geest heeft dien van ons land tot in deszelfs 
diepste schuilhoeken, waar voor Vriesland te houden is, verpest, zoo dat daar, waar 
ik vermoede de meeste inteekenaren te vinden, zich geen noemenswaard getal opge
daan heeft" skreau Hoekstra op 8-2-1815 oan Jacob Grimm.27 Botte logysk liket it 
oars net, om no krekt by alle histoaryske taalgeleardheid dêr't er syn útjefte ûnder be-
dobbe, yntekeners út Fryslân (dus net spesiaal taalgelearden) te ferwachtsjen, mar 
faaks hat er ek wol better witten, want taalkundigen dêr't er him sa dúdlik op rjochte, 
hienen net folie betrouwen yn syn kundigens, teminsten W. Bilderdijk net.28 Nei 
1814 stiet der yn syn brieven neat mear oer it plan. Op 8-2-1815 skreau er Jac. Grimm, 
dat er mei in útjefte fan de Reinaert (Gouda 1479) dwaande wie.29 Wol hat er neitiid 
noch hope op in oersetting yn it Nederlânsk troch W. Bilderdijk.30 Miskien wie ek de 
nasjonale ynspiraasje ûnderwilens wat minder wurden. Yn Hoekstra 1816,6 stelt er 
teminsten syn plan ta in útjefte foar as in died fan ferset tsjin Napoleon: "In zijnen 
[d.i. dy fan I. de Schepper] geest heb ik, in de dagen van verdrukking geene kans 
ziende, den Korsikaanschen dwingeland een grooter kwaad te berokkenen, aan mijne 
landgenooten eene proeve der Vriesche taal uit GYSB. JAPIX, ter herinnering van 
vorige grootheid, onafhankelijkheid en vrijheid, aangeboden". 

Fan Epkema syn plannen is my net earder wer wat bekend as út it Berigt fan augus
tus 1820, dat op namme fan de nije útjouwer, Joh. Proost, útkaam (Proost 1820). De 
útjefte hjit dan "zonder uitstel ter perse te worden gelegd". It hat lykwols oant liker-
nóch maart 1822 duorre, ear't er der wie, ek al stiet dan 1821 op it titelblêd (Miedema 
1961,299 nt. 67). Opset en ynhâld fan de útjefte komme oerien mei de meidielingen 
dêroer yn it Plan fan 1813 en dêrneffens is it wurk ek útfierd. Allinne skynt ûnderwi
lens noch besletten te wezen ("Op raad van mijne goede Vrienden, en met eigen 
goedvinden") om ek it foarwurk fan it earste diel fan 1681 op te nimmen. Op de tekst-
útjefte folge yn it lést fan desimber 1824 as twadde diel in wurdboek.31 E. Wassen-
bergh en J.van Leeuwen hawwe de printkladden neisjoen. Epkema sels wenne yn 
Middelburch dêrfoar te fier fuort.32 

3.1.1.2.1.2.2. Koarte karakteristyk 
1. Epkema 1821 jout alles fan 1668 en 1681. Op de siden 1-236 stiet de tekst fan 1668 
fanside 1 ôf(dizze útjefte: 1-236); dêrefter, mei in nije paginearring, op de siden 1-117 
it twadde diel fan 1681 (yn dizze útjefte 283-398); wylst it foarwurk fan 1681 (dizze 
útjefte 241-279) en fan 1668 (*1- *2v) foarop stiet, respektivelik op de blêdsiden *lr en 
v, I- XXVII, XXX-XXXII; en op XXVIII- XXIX. 

2. Epkema hat de sidenûmering fan 1668 en fan it twadde diel fan 1681 bewarre, al 
komt er troch ferbettering fan in printflater yn de sidenûmers 97 e.f., dêr't 1681 rwa si-
denûmers oerslacht, en troch it oanhâlden fan deselde letter, dêr'tyn de útjefte-1681 
op bis. 118 (de léste) in lytsenien foar brûkt is, mei elkoar ien leger út. Net op alle 
blêdsiden lykwols stiet krekt itselde as yn de eardere útjeften: 1-3 (1668) en 113-117 
(1681) wike ôf. Dat moat wol opfette wurde as in flater by it printsjen, want yn it wurd
boek blykt mei dy ferskowing gjin rekken holden te wezen. De sideferwizing yn it 
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wurdboek is trouwens net nei de eigen útjefte dien, mar neffens de oarspronklike 
útjeften. Dat kin bygelyks blike út de opjefte fan bis. 116 by "onbetochtheyte". Yn 
1681 stiet dat wurd op bis. 118 (dat is fanwegen de ferkearde nûmering fan bis. 97 ôf 
twate heech; dêrhatEpkema dus rekken mei holden), maryn de útjefte fan Epkema 
op bis. 117. Ek de ferwizing nei it foarwurk fan 1668 en 1681 isnetynoerienstimming 
mei syn eigen útjefte, omdat er de teksten 2,3,4,5,2a en 47 net op har plak lit, mar mei 
de ynliedingen fan Gabbema en de loffersen op de FR 1681 foaroan by elkoar set en 
fan in eigen nûmering foarsjocht. Mar it giet gelokkich net om in soad blêdsiden. 
Foar al it oare binne de ferwizingen yn it wurdboek ek by de oarspronklike útjeften te 
brûken. 

3. Epkema's edysje is kritysk. Hy hat printflaters ferbettere en de stavering normali-
searre. Sels seit er fan dat léste: "Voorts meen ik hier, eens en vooral, te moeten mel
den, dat ik, zonder het op elke plaats aanteteekenen, menige Hoofdletter in eene 
kleine, en omgekeerd, kleine in Hoofdletter, heb veranderd; de Interpunctie meer ge
regeld; de spelling eenpariger gemaakt: alles echter in den geest, en naar de gewone 
spelling van den Dichter zelven" (Epkema 1821 Aanteekeningen, 123). Soms beropt 
er him by feroaringen op de útspraak fan it Frysk fan syn eigen tiid ("Heare" foar 
"Here"bgl., Epkema 1821 Aant.,123). Hoewol't er oer it algemien farianten weinor-
malisearret, lit er dochs ek nochal wat stean, omdat er dy oan dialektferskil taskriuwt 
(bgl. Epkema 1821 Aant, 127: "Voorts heb ikschôlen en holen, als gebruikelijk in den 
Zuidhoek van Fr. behouden, schoon men in't overige van Fr. zegt schoallen - koal
iert"). Op dat dialektferskil hie er E. Wassenbergh al yn 1793 wiisd en noch ris, wiid-
weidiger, yn 1807, doe't er reagearre op Wassenbergh syn opmerkingen oer de "On
bestendigheid in het Spellen" fan GJ (3.2.1.3.2.1): "Neen! veeleer verschillende 
tongval of Dialekt, want Ijoe en Ijue, beide meer dan tienmaal by G.J. voorkomende, 
hoort men nog heden in Fr. spreken. Zoo als ook boeyte en buwtte, wjueden-wjoeden, 
oeijt-uwt, boeyt-buwt, toeyl-tuwl, goeijt-guwt, moijlck-muwlck. Voorts heeft G.J. 
boeijter, waar voor men nu ook buwtter, en boeijsse-koal, waar voor men nu ook 
buwsse-koal zegt. Verder boeck en buwck, enz. enz.".33 Soms feroaret er ek om de ety-
mology, lykas waempis yn waembis (Aant. 133) en fortjearttel-boetjen yn fortjettel-
boetjen (Aant. 188), of om de analogy (rjuechtte foar rjuechte, Aant. 157), in foarbyld 
dat Folkertsma 1973,86 neamt. Feroaringen dy't fierder geane as de stavering binne 
seldsum. De measten wurde makke om it metrum (bgl. Epkema 1821 Aant., 128). En 
dan is der noch de "straattaal" as reden fan feroarjen. Ik haw dêr mar ien foarbyld 
fan fûn, itselde dat Buitenrust Hettema 1896 [wurdfoarôf] en Haantjes 1929,69 brûke 
om in byld te jaan fan Epkema syn yngripen yn it algemien. It wurd dêr't it om giet is 
"haed-extorie" (325,19), dêr't Epkema mei in berop op "histoarje" dat ek by GJ foar-
komt, "haed-histoarje" fan makket: "Extoarje is straattaal, zoo als excetera [net by 
GJ], enz." (Epkema 1821 Aant, 186). 
De normalisaasje fan de stavering jout Epkema gjin regels foar. Om in yndruk te 
jaan neam ik de feroaringen fan e foar nasaal yn i; fan oo (en o yn iepen wurdlid) yn 
oa; fan oey yn uw; au en ow yn auw en ouw; ey yn ei; i ynj;y (ynyn, myn, dyn) yn ij; k yn 
ck en gh yn g. 
It resultaat is dat gjin rigel gelyk bleaun is. Neffens ús opfettingen fan tekstedysje is 
hy fierstentefier gongen yn it ferbetterjen, mar Epkema 1821 Voorrede ***3 skriuwt 
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dat er de frijheid nommen hat, "die elk in mijn geval zich zou hebben veroorloofd". 
Hy hat de dichter "uit hem zelven" ferbettere. Oft wier elk der sa oer tocht fait te be-
twiveljen. Wassenbergh soe foar't neist noch fierder gongen wêze (cf. 3.1.1.2.2.1), mar 
de ûnbekende resinsint yn de Vaderlandsche Letteroefeningen fan 1826,71 skriuwt: 
"Velen zullen nu misschien dit in hem afkeuren, en wenschen, dat hij, als Uitgever, 
niets dan het werk zelve van zijnen Autheur, zoo als deze het gegeven heeft, had 
trachten te geven, zonder, naar den Bentleyaanschen regel, te doen drukken, non quod 
Auctor scripserat, sed quod scribere debueraf'. De resinsint lykwols is it mei Epkema 
syn dwaan en litten iens. Epkema hat dien wat GJ sels, "hadde hij nog eens opzette
lijk daartoe zijn opstel kunnen corrigeren", ek dien hawwe soe: "[ . . . ] niemand 
zal kunnen loochenen, dat deze uitgave verre boven de beide vroegere te stellen is". 
Epkema wist ek wol, "dat een Werk van dezen aard, zonder misslagen te begaan, met 
seene mogelijkheid kan worden verrigt". Syn feroaringen beheint er fierhinne ta 
warden dy't by GJ op mear as ien wize skreaun wurde. Hy kiest dêr dan ien út, en fer-
antwurdet syn kar. Fan Epkema syn feroaringen dy't Galama 1970 jout, binne marin 
pear dy't gjin stipe fine by GJ sels: "NYSCHIERIGE", "nijschierigheyd" en "Tsijz", 
dêr'ts'en yn z'en feroare binne en ch's yng's; "streng" dat "string" en "dy" dat "de" (of 
enklitysk "-<?") wurdt (Galama 1970, 235-236) binne. foarsafier't ik neigean koe, de 
iennichste gefallen. De oare feroaringen dy't Galama neamt, binne wol foarbylden 
fan by GJ, of se komme út it kommentaar yn it wurdboek en sizze dêrmei neat oer de 
kwaliteit fan de tekstútjefte. Trouwens, "string" mei GJ dan net hawwe, de / komt foar 
nasaal wol faker by him foar as de e. 

Op grûn fan de tekstútjefte kin men net sizze, lykas Galama 1970,234 wol docht, 
das Epkema him by it feroarjen Hede litten hat troch de bedoeling om in "stavering 
foar it gebrûk" te meitsjen. It sitaat dat Galama as bewiis oanhellet, slacht net op in 
modelstavering, mar op in modelútjefte. De sin dy't Galama fan healwei ôf oanhel
let, en dy't folget op de passaazje fan Epkema dat er de dichter "uit hem zelven" fer-
betteret, begjint mei: "Vele zullen echter de misslagen niet zijn; daartegen is alle op
lettendheid gebruikt; en die er onder het werk en afdrukken, ongemerkt zullen zijn 
ingeslopen (en hoe vergeeflijk is ook dit?) zullen op eene Lijst, achter elk deel, tot de 
geringste toe, naauwkeurig worden opgegeven, om dat wij gaarne zagen, dat dit werk 
(mögt het zoo zijn!) door zijne volledigheid, tot een model verstrekke . . . ". Ep
kema hat ek oars hiel krekt wurke: eigen printflaters, dy't trouwens net folie foar-
komme, wurde ferantwurde. De listen dér't se ynsteane (Epkema 1821 Aant, 195-199 
en Epkema 1824, nei 572) binne nochal lang, mar dat komt fan de feroaringen yn de 
tekst fan 1668 en 1681 dy't dêr yn ferantwurde wurde. Epkema, dy't sels de printklad-
den net neisjoen hat, beklage him oer it neisjen fan Wassenbergh. Dy wie lang net 
krekt.34 

4. Epkema hat GJ as in libjende dichter behannele (3.1.1.2.1.2.1), dy't sa suver moog-
lik útjûn wurde moast. Dat kin ek blike út de aard fan syn wurdferklearring yn it 
wurdboek, dy't sûnder folie omballingen fan taalhistoaryske geleardheid mar mei 
gans foarbylden fan gebrûk by oaren en út it libbene Frysk wei rjochte is op 
tekstbegryp. 

Dêrneist hat er de taalstúdzje tsjinje wollen. Hy beslút syn libbenswurk mei de 
wurden: "Intusschen wensch ik hartelijk, dat mijne pogingen, aangewend tot het ver-
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beteren van den Grondtekst van 's Dichters Werken vooral ook ter vervaardiging van de 
Inleiding [bedoeld is de grammatika fan GJ's taal, Epkema 1824, III - LXXVIII, dêr't 
eryn maaie 1823 mei begong35] en het Woordenboek, die mij eene oneindige moeite 
heeft gekost, nuttig mogen bevonden worden voor de Liefhebbers en Beoefenaars 
onzer Moedertaal en aanverwante Dialecten". Ferliket men de meidielingen oer yn-
lieding en wurdboek yn de oankondigingen fan de útjefte út 1813 en 1820 (Epkema 
1813; Proost 1820) hjirmei, dan liket it belang fan de stúdzje úteinlik grutter wurden 
te wezen as yn earste opset de bedoeling wie. Yn 1813 neamt er wurdboek en ynlie-
ding allinne noch as helpmiddels ta it better lézen en ferstean fan 'e dichter. 

3.1.1.2.13. Brouwer 1936/1966 

3.1.1.2.1.3.1. Skiednis 
Oan in werútjefte fan 1668 hat F. Buitenrust Hettema foar it earst wer tocht. Dat 

wie yn 1897, of miskien al ein 1895. Hy woe doe de Juniana (sj. oer de Juniana 3.5.3.1) 
útjaan, mei dêrefterde ôfwikingen fan 1668 en folge troch wat út 1668 allinne bekend 
is. "De tekst wordt natuurlik diplomaties-getrouw weergegeven, niet genormalie-
seerd; - alle wijzigingen "genoteerd", alle nodige opmerkingen medegedeeld" (Bui
tenrust Hettema 1897, 239-240). Fanwegen de minimale belangstelling fan ynteke-
ners (as der 150 wienen, soe it trochgean kinne, hie Hettema skreaun) is der 
neat fan kommen.36 

It soe oant 1926 duorje, ear't oan in diplomatyske útjefte fan 1668 tocht waard, ek 
weryn kombinaasje mei de Juniana. Dat jiers dielde Wumkes 1926b,435 mei, dat Th. 
Siebs in synoptyske útjefte ûnder hannen hie dêr't de teksten fan de Juniana mei dy 
fan 1668 en 1681 yn opnommen wurde soenen neist in transkripsje yn "de miene 
phonetyske stavering" en in oersetting yn poëzy. Fan dy útjefte is ek neat kommen 
(sj. ek Miedema: 1961,262). Ek yn 1926 makke Wumkes 1926a,270 bekend dat D. 
Kalma in nije printing fan 1668 bewurke, mei "de Haringhoukprintinge wer ta 
grounslach mei to rie gean fen 'e Juniana". Omdat yn de sin dy't deroan foarôf giet de 
omstavering fan eardere útjeften ôfkard wurdt, soe men hast tinke dat Kalma in di
plomatyske útjefte op it each hie, mar dat hat sa net west. Ek Kalma woe gebrûk 
meitsje fan de noch net útjûne Juniana, dy't hy yn 1924 yn Oxford sjoen hie (Kalma 
1932,44), en ek him gong it net om in werútjefte fan 1668 op himsels. Wissichheid oer 
syn plan jout in syklostilearre brief fan july 1925 fan M.K. Scholten by de konvo-
kaasje foar de gearkomste op 7-7-1925 fan de Jongfryske Mienskip. Scholten skriuwt: 
"Hja [dat is de nije útjefte fan Kalma] komt yn 'e tsjintwirdige stavering, mar sa det 
de klank fen Gysbert Japiks syn tael safolle mûglik biwarre bliuwe seil, en seil buten 
de tekst ek in foarreden omfetsje; as de útjefte slagget, folget letter yette in wiidwei-
dige forklearring. It seil de earste útjefte wirde dêr't rekkenskip yn halden wirde seil 
mei de Gysbert Japiks-hânskriften yn Oxford".37 Ek Kalma sette syn plan net troch, 
al liet er it ek net farre, sa't bliken docht út syn reaksje doe't er fan in nij plan hearde. 
Dat wie yn 'e winter fan 1929-1930 op in saneamde Haedkursus dy't er joech, doe't 
J.H. Brouwer him nei oanlieding fan syn pleitsjen foar in nije útjefte meidielde dat 
de Underwiisrie dêr al in kommisje foar beneamd hie. Kalma hie rekkene dat hy dêr-
foar frege wurde soe, mar bea likegoed syn meiwurking oan (Kalma 1932,45; cf. ek 
Kalma 1931). 
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Dat nije plan hie formeel al foarm krigen op 4-1-1929, doe't de Provinsiale Under-
wiisrie J. Haantjes, P. Sipma en J.H. Brouwer fersocht om in nije útjefte te meitsjen.38 

Oer opset en organisaasje (dy't gauris feroaren) hat Brouwer 1960 wiidweidich 
skreaun. Ik ferwiis dêrnei en neam allinne dat it fan it begjin ôf it doel west hat om 
neist in tekstútjefte in twadde diel mei farianten en kommentaar te jaan en dat de 
útjefte, dy't yn desimber 1936 ferskynde,39 úteinlik suver alhiel it wurk fan Brouwer 
wie (Brouwer 1960,115). 

Feitsma 1960,6 hat yn in resinsje fan Brouwer 1960 wiisd op it ûntbrekken fan in 
besprek fan oare opfettingen. Brouwer neamt allinne, dat dy der west hawwe. De kri-
tyk, sa docht by neier ûndersyk bliken, rjochte him foaral op 'e gearstalling fan 'e 
kommisje en op it plan om it kommentaar yn it Nederlânsk te skriuwen. Kalma 
1931,167 en Folkertsma 1931 woenen beide mear lju yn 'e kommisje, omdat it foar 
ien man - sa't it yn 1931 even like dat dy it dwaan soe - gjin wurk wie om in goed 
kommentaar te skriuwen. Folkertsma liet him boppedat ek noch út oer de tekst
útjefte. Dy moast "neffens de beste lezing en yn in stavering, dy't de lüden en itlûd-
forskaet fen 'e dichter sa krekt mûglik útbyldet en tagelyk sa nei as it kin de tsjinwir-
dige stavering oankomt". Hy woe mei oare wurden in útjefte dy't in soad like op it 
part dat Kalma 1923 besoarge hie: "Hwent de skriuwer fen 'e Rymlerije heart net oan 
de rimers en dichters noch oan de tael- en folkskindigen, mar oan it folk". 
Folkertsma hat oan syn miening fêstholden, mei men oannimme, ek doe't de edysje-
Brouwer útkaam, want it kin min tafal wêze dat hy de omstavere blomlêzing fan 
Kalma 1936a (loovjend) besprekt yn itselde nûmer fan De Stim dêr't Kok 1936 in be
sprek fan Brouwer 1936 yn jout. Folkertsma begjint likegoed ek mei in opmerking 
oer Brouwer 1936. Yn isolearre wittenskip sjocht er in gefaar foar it folksbestean: 
"Op 'e nij lukt en bynt Fryslân's earste dichter de bilangstelling fen 'e wittenskip, 
mar dêrneist is it like hird nedich, det it folk kinde oan him kriget. Wittenskiplike 
stúdzje allinnich is net genôch; as dy net droegen en bisiele wirdt fen in libbene 
folkssympathy, wirdt hja ûnfruchtber en kin sels ôfsûnderjend wirkje". Kok rette de 
lezers oan mar goed har best te dwaan, dan soenen se ek it dreechste fan GJ wol leare 
te lézen. Kalma syn reaksje op it wurk fan Brouwer-en-dy wie de publikaasje fan in 
omstavere blomlêzing, dy't noch krekt foar Brouwer 1936 útkaam, as it berjocht 
yn 'e Leeuwarder Courant fan 26-10-1936 teminsten útkommen is, dat it boekje yn no-
vimber ferskine soe. Brouwer 1937,22-23 hat it prize as in útjefte dy't "ús klassiken yn 
moderne foarm ta de lezers fen hjoed-de-dei" bringt, mar tagelyk wiisd op twa rare 
tekstflaters en ferkearde wurdferklearringen. 

De útjefte fan 1966 is in ferbettere werprinting fan 1936, dêr't de ferbetteringen yn 
ferwurke binne dy't H.K Schippers by ferlykjen fan Brouwer 1936 mei de edysje fan 
1668 en 1681 oanbrocht hie (Brouwer 1966 I, VIII). It boek kaam út op 27-6-1966. It 
twadde diel, mei wurdferklearring, farianten út de FR fan 1681 (yn Brouwer 1936 yn 
de tekstútjefte) en printflaters, yn desimber 1966 (Tamminga 1967,12). Yn dit twadde 
diel hienen neffens Brouwer 19661, VII ek de Juniana út Oxford sillen, en dy hawwe 
ek printe west (tagelyk mei de redaksje fan 32 en 46.6 út Gabbema ca. 1659 en tekst 
65),40 mar neitiid is besletten ta in ôfsûnderlike útjefte fan de Juniana, dy't Campbell 
1948 fersoarge hat. Campbell jout lykwols net alle Juniana dy't Brouwer-en-dy al 
printsje litten hienen. By him ûntbrekke de 7}'eme-útjefte fan 1640, en Wobbelke yn 
autograaf en yn ôfskrift fan Junius, wylst er fan de oantekens fan Junius op GJ syn 
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teksten mar in kar jout. Ek de saneamde Tjomme- en Wemellietsjes misse by 
him. 

Oant 1953 ta hawwe de oarspronklike bewurkers fêstholden oan har foarnimmen 
om in twadde diel út te bringen. De léste kears dat dêroer praat is yn it bestjoer fan it 
Friesen Genootschap (dat itwurk útjoech), wie op 4-2-1953.41 Doe't de beide oaren al 
stoarn wienen, is Brouwer allinne der yn it foarjier fan 1964 op 'en nij mei begûn 
(Tamminga 1967,12).42 Dat him doe yn treddeljier allinne slagge, wat er yn fhfen-
tweintich jier mei Haantjes en Sipma net reden hie, hat er grif foar in grut part te 
tankjen oan Stapelkamp 1957,1958 en 1959synkommentaarop 'e Friesche Herder en 
de psalmen. It kommentaar yn Brouwer 1966II op dy teksten giet dêr foar in grut part 
op werom (cf. Brouwer 1966 II, V). 

3.1.1.2.1.3.2. Koarte karakteristyk 
Oars as yn Gabbema 1681 en Epkema 1821 binne ek de nederlânske gedichten út-

jûn. Ofsjoen fan typografyske lykskeakeling, dy't makket dat it ferskaat fan letterty
pen weifallen is, hawwe de bewurkers de teksten neffens de âldste edysjes útjûn, de 
Friessche Tjeme fan 1640 net meirekkene (Brouwer 1936, VI). By ien nederlânsk ge
dicht blykt dat lykwols net it gefal te wezen (sj. 2.2,4). Wol binne "blykbere printfla-
ters" ferbettere. De rigels binne nûmere (yn 1936 dy fan de nederlânske gedichten 
lykwols noch net). Sjoch fïerders 2.2, dêr't tekoartkommingen synjalearre wurde. 

3.1.1.2.2. De belangrykste werútjeften fan parten 

3.1.1.2.2.1. Wassenbergh 1806, 1-60 
Utjefte fan tekst 29 ("als Voorbeeld eener nieuwe Uitgave van Alle de Gedichten") 

mei taal- en kultuerhistoarysk kommentaar en bylagen, mei in oersetting yn proaza 
en in koarte ynhâldsopjefte. De tekst, sa docht by ferliking bliken, is útjûn neffens 
1681. Wassenbergh ferantwurdet dat net. Hy joech oars de foarkar oan 1668, mar 
faaks hat er net oer in eksimplaar fan 1668 beskikke kinnen (sj. 68.1811.02.). Der is op 
punten en komma's en ij/y's nei, net folie yn feroare, mar der binne frijwat ófwikin-
gen dy't net oars as printflaters wêze kinne. Wassenbergh joech lykwols syn wat men 
neame kin diplomatyske útjefte net út oertsjûging. Nei oanlieding fan de ûngeli-
kense sta vering yn "ljue" en "ljoe" (dizze útjefte 49,1 en 9) merkt er op: "Deze Onbe
stendigheid in het Spellen valt overal, in beide Uitgaven dezer Gedichten, in het oog. 
Men zou in eene Nieuwe Uitgave dit gebrek kunnen weg neemen"(Wassenbergh 
1806,5). Dialektferskil,dêr't Epkema gans ûngelikense staveringen fan in selde wurd 
mei ferklearre (3.1.1.2.1.2.2,3), ûnderskate Wassenbergh net. 

It kommintaar hat Wassenbergh neffens eigen sizzen ynrjochte "even eens, als de 
Taal- en Oordeelkundigen de Classieke Werken en Meesterstukken der Ouden ple
gen te behandelen" (Wassenbergh 1806, Voorrede VIII). Foarôf fettet er de ynhàld 
fan GJ's tekst gear, wylst er neist de tekst in proaza-oersetting yn it Nederlânsk 
set. 

3.1.1.2.2.2. Halbertsma 1840, 96-227, 228-283 
De bledsiden 96-227 en 228-283 jouwe respektivelik de teksten 6 en 7 mei taal- en 
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kultuerhistoarysk kommintaar en in oersetting yn proaza, foarôfgongen troch in yn-
hâldsopjefte. De opset lit sterk tinke oan Wassenbergh 1806, oant yn de oerienkomst 
yn earste sin fan de ynhâld ta. Wassenbergh begjint mei: "Men verbeelde zich een 
Dorp, of Buurt, waar langs de Heeren- of Rijdweg loopt", Halbertsma mei: "Verbeel
den wij ons, nu twee eeuwen geleden, een Frieschen boer, met name Tjerne, die 
pacht aan zijnen landheer komt brengen". 

De tekstútjefte is neffens 1668, mar troch feroaringen yn ynterpunksje, haadletters, 
typografy en yn inkelde oare gefallen (lykas yn "sil" en "soe" dat "schil" en "schoe" 
wurdt, of "en" dat yn "in" en "hoe" dat yn "ho" feroare wurdt) binne miskien net iens 
de helte fan 'e rigels gelyk bleaun. Doel fan Halbertsma wie "verklaring der schoon
heden van Gysbert" (o.w. 96), gjin tekstútjefte op himsels. Oars as Wassenbergh 1806 
hat hy it ek net oer in nije útjefte. 

3.1.1.2.2.3. Leendertz 1853 
Blomlêzing út de beide earste dielen fan de FR mei tafoeging fan Nacht-rest-bejerte 

(115) út it tredde diel en foarsjoen fan in oersetting fan de slimste wurden. 
De stavering is normalisearre, mar mei behâld safolle mooglik fan GJ syn taal en 

útspraak. Dêrta hat Leendertz in eigen stavering brûkt. As grûnslach moat Epkema 
1821 tsjinne hawwe. Opjeften fan sjongwizen en berime ynhâldsopjeften binne 
weilitten. 

3.1.1.2.2.4. Dijkstra 1853-55 
Utjefte fan 1668 sûnder tekst 24, mar mei tekst 49 út 1681, folge troch in wurdlist en 

in wurdferklearjend en ynterpretearjend kommentaar op de gedichten út de beide 
earste dielen fan 'e FR. De Friesche Herder wurde noch in pear wurden oan wijd, de 
psalmen binne net bekommintariearre. It belang fan it wurk leit yn de ynterpretaasje 
fan 'e gedichten. Oer hiel wat is oant no ta neat ferlykbers skreaun. 
Dijkstra ferantwurdet de help fan A. Wassenbergh, en bringt tank "aan een onzer 
Friesche geleerden, die echter verzocht heeft ongenoemd te mogen blijven" (Voor
rede VI). Dy hat him tige holpen. Hy wurdt oanhelle as N.N. Nei syn identiteit is al 
gauris ret, mar it hat W. Eekhoff west, oan wa't net tocht is. Dat kin blike út de identi-
fikaasje fan it eksimplaar fan Epkema 1821, dat N.N. as sines oanhellet (Dijkstra 
1853,239; 68.1821.01.). Fierders hat A. Telting noch holpen by it neisjen fan de 
printkladden. Dy woe ek al net neamd wurde.43 

De tekstútjefte is yngeand feroare troch omstavering en modernisearring fan 
wurdfoarmen en wurden, soms as gefolch dêrfan ek mei ynfoegjen of weilitten fan 
wurden om it metrum te bewarjen. Yn it algemien is ôfhinklikheid fan Epkema 1821 
waar te nimmen, lykas yn Agurs Bea, dêr't Dijkstra de tafoeging fan in wurdlid yn 'e 
léste rigel fan de strofen 1,3,4,6,7, en 8 fan Epkema oernimt. Oft Dijkstra ek noch in 
eksimplaar fan 1668 brûkt hat, dêr't erom juny 1853 hinne A. Wassenbergh om frege, 
is net bekend. Wassenbergh hie gjinnen.44 Sjoch fierders Boersma 1971, 142-144. 

3.1.1.2.2.5. Buitenrust Hettema 1887, 11-33 
Diplomatyske útjefte fan 6 (fragmint), 7 (fragminten), 16, 21, 23,33,46.6 (Agurs 

Bea), 46.14 (Lof-sangh Mariæ9 út 1668 (eks PBF) en fan 52 (fragmint) út 1681. Mei in 

57 wumkes.nl



koartebiografyske en literêr-histoaryske taljochting. Op de stilswijende ferbettering 
fan in inkelde, tige dúdlike printflater nei (lykas dy yn 8,20), is de tekst net feroare. Ei
gen setflaters komme net folie foar. 

3.1.1.2.2.6. Kalma 1923b 
Utjefte fan de teksten 1 oant 23, bedoeld as earste fan fjouwer jeften, dêr't lykwols 

net mear fan ferskynd binne. De folchoarder fan de teksten wykt sterk fan 1668 ôf. 
Kalma begjint (nei it foarwurk fan 1 oant 5) mei de teksten 8 oant 13, mar ek dy steane 
yn in oare folchoarder. Kalma, dy't tekst 8 foarop set, en dan 11 en 12 folgje lit, hat 
mooglik "algemiene" leafdesfersen foarop hawwe wollen. De teksten binne mei help 
fan de eigentiidske stavering sa werjûn, dat de ûnderstelde útspraak fan GJ oantsjut 
wurdt. Yn opset en útkomst is der oerienkomst mei Leendertz 1853, dy't him lykwols 
net bûn oan de stavering fan syn tiid. In konsekwinsje fan Kalma's wurkwize is syn 
"det" foar "dat" fan GJ, dêr't er by seit dat it útsprutsen wurde moat mei de a 
fan "al". 

3.1.1.2.2.7. Kalma 1936a 
Utjefte fan de teksten 6,7, 29-31 en 33 yn eigentiidske stavering mei wurdferklear-

ring, en in ynlieding oer de dichter en it belang foar de moderne lezers (dat binne de 
Friezen). Sjoch oer it ferbân tusken dizze karlêzing en de útjefte-Brouwer 1936: 
3.1.1.2.1.3.1. Yn 1946 ferskynde in twadde printing. 

3.1.1.2.2.8. Galama 1977, 24-83 
Utjefte fan de teksten 6 (fragmint) 7,12,15,17,18,21,23,30 (fragmint), 33,35,38,45 

(parten), 46, 30 (psalm 125), 46.5 (Sijmion), 46.14 (Lof-sangh Mariæ), 46.6 (Agurs 
Bea). 46.24 (Free-Bea; fragmint), en 46.41 (Goe-Freed) út 1668 (eks. 1376 Gl 1, UBA) 
en 52 (fragmint) en 48.8,10,14,24 (brieven) út 1681 (eks. 1376 G15, UBA). It is my net 
dúdlik wêrom't de folchoarder by de kar út de Friesche Herder (tekst 45) ferskilt fan 
1668. Setflaters (en wat de besoarger dêrfoar oansjoen hat: sj. 2.2) binne yn 'e tekst 
ferbettere en ûnder oan de siden ferantwurde. Under elke tekst wurdt ferwiisd nei se
kundere literatuer. It boek kin beskôge wurde as de opfolger fan Buitenrust Hettema 
1887, dat by deselde útjouwer, Brill, útkaam. 

3.1.2. 1681 

3.1.2.1. Untsteansskiednis 

3.1.2.1.1. Ynlieding 
De útjefte-1681 jout net allinnich wurk fan GJ, mar ek in hiele rige teksten dêr't it 

ferbân mei him of mei syn wurk net fuort dúdlik fan is. Dêrom begjin ik by wize fan 
ynlieding mei in besprek fan ynhâld, auteurskip en boarne fan it part dat in werprin-
ting fan 1668 is. 

3.1.2.1.1.1. Ynhâld 
De utjefte fan 1681 bestiet út twa dielen. It earste hat itselde titelblêd as de edysje-
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1668 mei de tafoeging: "Dy oorde druwck, mei ien twaede Diel forgreat" en in nij im-
pressum (241). It wurdt dus net earste diel neamd. It twadde hat in eigen titelblêd en 
wurdt dêr "Het twaede diel" neamd (283). 
It earste diel bestiet út: 
1. Titelblêd. op de neamde ferskillen nei gelyk oan dat fan 1668. 
2. Motto, fan de besoarger S.A. Gabbema, ûntliend oan Seneca. 
3. Opdracht oan de Steaten fan Fryslân en de steedhâlder yn it Nederlânsk, op 

namme fan de útjouwers Karst Tjallings en Gerrit Hoogslag, mar yn de styl fan 
S.A. Gabbema en fanwegen it "ik" op bis. 255,10 grif fan him (Feitsma 
1978,95). 

4. Nederlânsktalige lofdichten op de útjefte fan Isaac de Schepper en Adriaen Ty-
mens, dy't lykwols yn guon eksimplaren ûntbrekke (Feitsma 1978,108) en yn oa-
ren op in oar plak sitte (84.1985.18). 

5. Wurd oan de lezer fan S.A. Gabbema yn it Nederlânsk. 
6. Twa wurden foarôf oan de lezer, it iene oan de Nederlânske yn it Nederlânsk, it 

oare oan de Fryske yn it Frysk, beide fan GJ. 
7. De tekst fan 'e edysje-1668, bis. *2v,l- (236). 
8. Yn guon eksimplaren is de portretgravuere fan GJ út 1687 ynplakt of ynnaaid 

(sjoch 6, Ikonografy nr. 2). Yn ien eksimplaar (81.1985.05.) haw ik it portret fan 
Sibylle van Griethuysen mei ynbûn fûn. It is itselde dat ek yn de Herneische 
Troost-Borne (1651) sit. 

It twadde diel bestiet yn de wurden fan it titelblêd út: 
1. Friesche Grammatica (ferdield yn in grammatika (Quaedam Ad Grammaticam 

Spectantia, Lingfujam Phrysicam, & Prima Elementa, ante Centum Quinquaginta & 
Quod Excurrit Annos Conscripta) en in stik oer de letters fan it Frysk (De literis Fri-
sicis), beide yn it Latyn en sûnder namme fan auteur). 

2. Dae Liordera bota (twa gelikense parten út twa Aldfryske kodeksen, 
synoptysk printe). 

3. Friesche Brieuwen (ien, net datearre, yn it Nederlânsk, folge troch 25 yn it Frysk, 
allegearre fan GJ, en ôfsletten troch trije Fryske gedichten fan GJ dêr't twa fan 
(27a en 49) grif by in brief yn sitten hawwe, wylst it tredde (50) foar't neist oer-
skreaun is út oantekens fan F. Junius F.F. (3.5.3.2,15). 

4. Historjefen Dorilis in Cleonice (in stik proaza, sûnder namme fan auteur, mar fan-
wegen taal en stavering sûnder mis fan GJ). 

5. Philips fen Mornay, Heer fen Plessis. fen Libben in Stearren (in stik proaza fan 
GJ). 

3.1.2.1.1.2. Auteurskip 
It auteurskip fan de measte ûnderdielen hoecht gjin fragen op te smiten. In útsûn-

dering foarmje de beide earste ûnderdielen út it twadde diel. Ut it titelblêd kin men 
léze dat alle fiif ûnderdielen "wt zijn [dat is GJ's] eyne Schriften ijn't ljeuwgt gebragt" 
binne troch S.A.Gabbema. Oan in auteurskip fan GJ is by it Aldfrysk fansels net te 
tinken. It iene stik komt út de net mear bekende kodeks Unia, it oare út de kodeks Jus 
municipale Frisonum, beide fier foar GJ syn tiid gearstald. Gabbema hie faaks de 
beide fragminten by de papieren fan GJ lizzen, miskien wol by de brieven. It is nam-
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mentlik opmerklik dat er op dy stikken de nederlânsktalige brief folgje lit, dy't dêr 
mei de opmerking oer de th, dy't as d lézen wurde moat (324,8), mooglik nei ferwiist 
(cf. Kalma 1938b,10). Dy brief heart dér eins net, want it is gjin frysken lykas de oaren 
en hy is foar't neist ek folie letter skreaun as de earsten dy't derop folgje (4.7.2.5). Dêr-
om kin men mei reden ûnderstelle dat GJ it Aldfrysk yn ôfskrift fan Gabbema krigen 
hat, mei it fersyk om oer dy taal te praten of te skriuwen (cf. 324,1). 

Itselde soe ek jilde kinne foar de grammatika en it byhearrende stik oer de letters, 
dêr't grif ek yn dyselde earste brief op doeld wurdt. Dêr steane teminsten hiel wat 
wurden út Quaedam yn. Feitsma 1978d,99 tinkt sels oan de mooglikheid, dat mei 
"noster Author" yn De literis (300,8) op GJ doeld wurdt. "Us skriuwer", sa hjit it dêr, 
hat yn 'e marge fan wat dan in eardere ferzy west hawwe moat, in oantekening 
makke oer in tredde o, tusken de beide yn dy't yn De literis neamd wurde. Har argu-
mint is, dat GJ him tige mei de ferskillende o-lûden dwaande holden hat. As it wier 
wéze soe - Feitsma seit derby dat se "al in hiel ein hinne op it terrein fan de speku-
laesje" sit -, dan moat it Gabbema wol wêze dy't de marginale oantekening dy't GJ 
makke hie, tusken foege hat. 

Gabbema wurdt al lang en algemien foar de auteur fan it hiele De literis holden. 
Kalma 1938b,39,45 docht dat, omdat er oars netyn it stik sjochtas nei-aperij fan Bo
naventura Vulcanius, dy't deryn oanhelle wurdt, en Gabbema by him no ienkear in 
nei-aper is. Foar him hie Haan Hettema al oan Gabbema tocht, en nei him hat 
Feitsma 1978c,17 dat dien, dy't har dêr ek oanslút by Hilarides syn opfetting dat Gab
bema de auteur fan Quaedam is.45 My liket dêr de kennis fan it Frysk dêr't de skriu
wer bliken fan jout, hast te grut foar, as men sjocht nei wat Gabbema op it titelblêd 
fan it twadde diel fan it Frysk makket, al is dat gjin sterk argumint, want de oanfollin-
gen op de sprekwurden yn syn Fryske bywirden (ed. Feitsma 1956a) lykje aardich yn 
gongber Frysk skreaun te wezen. 

Dochs soe ik net útslute wolle, dat Gabbema de beide stikken yn hannen krigen 
hat, bygelyks doe't er yn 1659 lânskipsskiedskriuwer wurden wie. 
Dat is ek hast de iennichst tinkbere mooglikheid by de beide Aldfryske kodeksen, 
dêr't it earste stik fan it twadde diel oan ûntliend is. De skiednis fan dy unike kodek
sen is net folie oer bekend, mar de iene, Jus, liket al foar Gabbema syn tiid ûnder de 
lânskipsskiedskriuwer berêst te hawwen, omdat Petrus Winsemius him yn 1622 ek al 
brûkt hat. De âldst bekende brûker is Sibrandus Siccama (1617; Buma/Ebel 1977,8). 
Dy soe Jus fan de lânskipsskiedskriuwer liend hawwe kinne. want as de kodeks yn 
syn tiid al by it argyf fan de lânskipsskiedskriuwer heard hat, dan hat Siccama dat 
witten. Op 1-10-1601, doe't er Deputearre wie, krige er mei Upcke van Burmania fan 
de oare Deputearre Steaten fan Fryslân nammentlik opdracht "omme d'buecken 
papieren ende stucken van w. Petrus Suffridi (sic), die Furmerius sLandtschaps his-
torischrijwer onlanx van Coelen mede gebracht heeft, te visiteren ende deur te sien, 
ende daervan rapport te doen".46 It soe dus wêze kinne dat Suffridus Petrus, de earste 
lânskipsskiedskriuwer, de kodeks Jus al hán hat. 
As mooglike auteur fan de beide grammatikale stikken soe dan te tinken wêze oan 
Bernardus Furmerius (1542-1616), learling en opfolger as lânskipsskiedskriuwer fan 
Suffridus Petrus (1527-1597). Dy léste sels is wol út te sluten, omdat er yn De literis 
oanhelle wurdt (298,6). It is spitich dat it ôfskrift dat F. Junius F.F. fan De literis "ex 
Gabbemæ chartis" makke hat, al lang wei is. Tanner 1697,255 neamt it noch, mar 
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dêrnei is der gjin spoar mear fan te finen yn de Bodleian Library, dêr't it mei oare 
stikken út de neilittenskip fan Junius kommen is.47 Miskien hie dat ôfskrift mear 
klearrichheidjaan kinnen. It is wol yntrigearjend dat itoan de synjatuerfanTanner 
te sjen by de ôfskriften sitten hat dy't Junius fan GJ's gedichten makke. 

3 L2.L1-3- De boarne fan de werprinting fan 1668 
Op twa nei (d'Authôre to dy Lezzer, *2; en it lofdicht fan Meelcke Lases (231)) binne 

alle teksten fan 'e edysje-1668 op 'en nij útjûn yn 1681. De beide útjeften lykje wak
ker op elkoar, omdat 1681 de blêdside-yndieling en it letterferskaat fan 1668 oernom-
men hat (al binne de lettertypen net identyk). Ek binne der eins gjin belangrike fer-
skillen yn stavering of wurden. Dochs is it net fuort dúdlik oft 1681 op 1668 
weromgiet, want de ferskillen dy't der binne, litte har net allegearre ferklearje fia 
1668. It mist lykwols net of 1681 is printe neffens in eksimplaar fan 1668, ek al tinke 
Hellinga 1938,155 en Poortinga 1966,77 oan in hânskrift. dat oars west hawwe soe as 
it hânskrift dat foar 1668 brûkt is. Dat kin bygelyks blike út it oernimmen fan kustoa-
den dy't ferskille fan it earste wurd op 'e folgjende side, lykas "Haytse'-: Haytse-" (56-
57) of "Goadfrjuen': Goadsfrjuen'" (119-120); út gelikense koprigels dy't ôfwike fan 
de titel, lykas "Muwze Boasch: Muwze-Booste" (35); gelikense flaters yn de ynhâlds-
opjefte. of út it printsjen fan "ea" dêr't yn 1668 "eag" mei in ûndúdlike "g" stiet 
(165.4). 

De ferskillen tusken 1668 en 1681 kinne grif foar in part taskreaun wurde oan set-
tersgebrùken. Dat jildt foar de feroaring fan ij yn ƒ sa't Gosses 1938,119 al opmurken 
hat (cf. ek Kalma 1938b.65, dy't itselde opmerkt yn ferbân mei de werútjefte fan 'e 
Tjcrne fan 1640), fan gh yn g, æf yn œf fan haadletters yn lytse letters en ek wol fan 
naet yn neat, In hiele protte fan de ferskillen dy't Brouwer 1966 II ûnder "Foroarin-
gen" as farianten fan 1681 opjout, falie hjirûnder. 
Oft ek de «7 fan 1681 yn stee fan de «7 út 1668 yn tekst 3 (*2v) oan de setter taskreaun 
wurde moat. is miskien de fraach. It ferskil liket nochal apart, en komt fierders ek net 
wer foar, mar it soe dochs wol wêze kinne dat hjir deselde êa-stavering út 47 en 2a 
(275-279) dy't yn 1681 fuort oan 3 foarôfgeane, trochwurket, foaral omdat it katern 
dêr't dy trije teksten op steane letter set is as de oare katerns dy't allegearre út 1668 
oerprinte binne (sj. 3.2.2.1.2.). De êayn de teksten 47 en 2a (dy't net yn 'e edysje 1668 
steane) soe men fan oannimme kinne dat GJ se yn alle gefallen sels skreaun hat. De 
ôfwêzichheid fan êa's yn 1668 hat Feitsma 1988,41 yn ferbân brocht mei it mooglik 
ûntbrekken fan it letterteken ê yn de foarrie fan de printer. 

Yn ien tekst binne de ferskillen lykwols sadanich dat se ûnmooglik fan de setter 
wêze kinne. Dat is 46.8(132-136). Dêryn is "scheetsch" (133,2) feroare yn "stjuyrs"; 
"even-wol" (135,5) yn "lijcke-wol" en "knecht" (135,17) yn "Feynt". As hjir net ien ei-
genmachtich oan it feroarjen west hat (mar wa soe dat wêze kinne?), dan moatte dy 
ferskillen wol weromgean op ûngelikense hânskriften fan GJ sels. Allinne neffens in 
hânskrift fan de dichter kin de tekst yn 1681 lykwols net printe wêze, want dan soe de 
feroaring fan stro fenûmer 21 (1668) yn 12 (1681) nette ferklearjen wêze. Dy feroaring 
moat it gefolch wêze fan de ferkearde nûmering fan strofe 20 as 11 yn 1668 (136), dy't 
yn 1681 net ferbettere waard! Dy flater wiist derop, dat ek by it printsjen fan dit fers 
(of by it tarieden fan de printerskopij) 1668 yn alle gefallen brûkt is. Oare mooglike 
spoaren fan korreksje neffens in hânskrift fan GJ binne der net, of it moast al 
"wrigge' " út "wirgge' " wêze (96,22). 
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Der binne wol mear ferbetteringen yn 1681, in hiele protte sels, mar dy litte har by-
need allegearre sûnder korreksje neffens in hânskrift ferklearje. It giet dan om fer
betteringen fan dúdlike setflaters út 1668, faak yn 'e ynterpunksje. Hiel krekt is dat 
net dien. Fan de setflaters dy't ik yn 2.6. oanwiis, is sawat de helte ferbettere. Wa't dy 
ferbetteringen oanbrocht hat, de setter, in korrekter of Gabbema, de besoarger, is 
min út te meitsjen. Miskien is der dochs wat foar te sizzen dat it Gabbema west hat. It 
liket der nammentlik op, dat de nije flaters yn 1681 sa goed net ferbettere binne. Dat 
binne nochal in mannich, al oerdriuwt Halbertsma 1827,388 tige as er skriuwt dat 
Gabbema de edysje-1681 "metvoorbeeldeloze slordigheid" besoarge hat.48 Itferbet-
teret fansels makliker fan printe kopij as fan skreaune, wat it ferskil tusken it 1668-
diel en it oare ferklearje kin. Mar it kin ek wêze dat der oare eagen oer de printersko
pij gongen binne as oer de printkladden. 
Dat allinne, sa't liket, by 46.8 op in hânskrift fan GJ weromfallen is, freget om in 
ferklearring. Ik nim oan dat dat hânskrift itselde is dat GJ op 14-7-1655 oan Gab
bema stjoerde, al of net letter noch feroare (331,27-28; 335, 22-23; 342,8-10). De fer-
skillen tusken de hânskriftlike tekst en de tekst yn 'e edysje-1668 binne frij grut en 
dat jildt ek foar it iene oare gefal dat in tekst út (mei men oannimme) datselde hân
skrift bekend is. Dat is in fariant fan 46.6 (128-130), dy't oerlevere is yn Gabbema ca. 
1659. De ferskillen - Brouwer 1966II129 neamt se - hawwe foaral mei letterfariaasje 
te krijen, mar der binne ek guodden by dy't ûngelikense luden lykje wer te jaan 
(lôanje, stôanje (1681 en ca. 1659): leunje, steunje (1668)). Dy lykje ek net sa maklik 
sûnder in hânskrift fan GJ sels te ferklearjen. 

3.1.2.1.2. Yntern 
De útjefte-1681 is net fuort opset yn 'e foarm sa't it boek oerlevere is. De ynterne 

skiednis lit him foar in part noch rekonstruearje út katernsynjatueren en wettermer
ken. Sa docht bliken, dat it papier fan it twadde diel deselde wettermerken hat as it 
oanslutende part fan it earste, dêr't 1668 op neiprinte is. Dat twadde diel sil dus wol 
letter as de werprinting fan 1668 printe wêze. 

It earste diel hat yn earste opset nei alle gedachten oars net as in werprinting fan 
1668 west. Blêdside 1 fan 1668 is nammentlik yn 1681 side 5 wurden en dat kin oars 
net betsjutte as dat ek de earste fjouwer siden gelyk west hawwe, mei dit ferskil dat se 
yn 1668 buten de arabyske sidenûmering holden binne en yn 1681 meiteld. Sa lit it 
him ek ferklearje dat side 5 fan 1681 as katernsynjatuer A3 hat. Yn de measte eksim-
plaren fan 1681 binne fan de earste fjouwer blêdsiden strypkes sitten bleaun 
(Feitsma 1978d,93-94). 
Yn twadde opset moat besletten wêze om it foarwurd fan GJ út 1668, dat mar ien side 
beslacht (yn dizze útjefte: *2r), te ferfangen troch in net earder publisearre oare ferzy 
(278-279), dêr in as pendant op te fetsjen nederlânsktalich foarwurd, dat ek net ear
der publisearre wie (275-277), oan ta te foegjen, en dy beide foarôf gean te litten troch 
in foarwurd fan Gabbema sels, de besoarger (261-274), en in ûnbekend earste katern, 
dat net oerlevere is. Dat der sa'n katern west hawwe moat, dat letter ferfongen is, kin 
wer ôflaat wurde út de katernsynjatueren (Feitsma 1978d,94-95). Uteinlik binne dan 
yn it plak fan dat earste katern kommen: titelblêd (241), motto (242), opdracht oan 
Steaten en steedhâlder fan'e útjouwers (243-256) en lofdichten op de nije útjefte fan 
I.de Schepper en A. Tymens (257-260). Dy lofdichten binne alderlêst printe, wat oan 
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de katernsynjatueren wol te sjen is, mar wat ek hjiroan blykt dat se net yn alle eksim-
plaren opnommen binne (Feitsma 1978d,108) of op in oar plak sitte (84.1985.18). 

Wat deryn it yn tredde ynstânsje ferfallen earste katern buten it titelblêd stien hat, 
is min te sizzen. Feitsma 1978d,95-96 neamt as mooglikheid de beide loffersen en in 
opdracht oan Steaten en steedhâlder fan twa siden. Sy wiist derop, dat in twaliddich 
foarwurk fan in opdracht oan autoriteiten en in foaropwurd oan de lezer doedestiids 
net ûngewoan wie. In beswier liket my dat de opdracht dan mar lyts west hat, want 
sels al soenen de loffersen net yn dat earste katern stien hawwe (dêr't sjoen it print-
sjen fan dy fersen nei't it boek al klear wie, alle káns op is), dan bleaunen der noch 
mar seis siden foar oer, wat wol in bytsje is neist de fjirtjin dy't de lezer kriget. Mis-
kien hat Gabbema earst noch in foaropwurd makke hat foar de «e/-"taal-en spraak-
Friesch-kundige leezer", krekt sa't GJ ek ôfsûndêrlik foar de "Neederlander" en foar 
syn "lân-aerde lezzers" in wurd foarôf skreaun hie. Sa'n pendant is op himsels al in 
argumint, mar dat wurdt noch fersterke troch it feit dat it oerlevere foarwurd fan 
Gabbema oan 'e lezer ek wier dúdlik rjochte is op Friezen, sa't oan "wy", "ons" en 
"onze" (bygelyks 262,21-24) wol blykt. 

3.1.2.1.3. Ekstern 
De bedoelingen fan Gabbema mei it útjaan fan GJ is wat oer te sizzen op grûn fan 

de gearstalling fan syn útjefte en de ynhâld fan syn opdracht oan Steaten en steed
hâlder, syn wurd oan de Fryske lezer en de lofdichten fan De Schepper en Adriaen 
Tymens. As it goed soe, moast ek de hiele fïguer fan Gabbema yn 'e beskôging be-
helle wurde, mar dat soe in aparte stúdzje freegje. Wat syn plak yn de kultuer yn it 
Fryslân fan syn tiid oangiet, kin hjir as gearfetting fan 4.7.2.3 sein wurde, dat ik him 
hâld foar de wurdfierder fan it fryske nasjonalisme dat yn rûnten fan steedhâlder en 
Hof de gewestlike eare yn 'e Republyk heechhold. In aardich tsjügenis dat er dêr yn 
syn tiid ek om bekend stie, is in passaazje by Sweerts 1689,127, dêr't Sweerts ek op 
I.de Schepper komt, dy't foar "syn vrunt Gabbema" in lofdicht yn deselde fryskna-
sjonale geast yn 'e FR fan 1681 skreau (257-259). Hoewol't Sweerts gjin nammen 
neamt, is wol dúdlik dat it om har beiden giet. De Schepper stoaryn 1688, Gabbema 
yn 1689. Yn it loazjemint "op de markt in den Oyevaar" te Ljouwert hearde Sweerts 
de middeis ûnder iten, "dat'er twee groote Lichten, by deze Provintie altoos in byzon-
dere achtinge gehouden, uitgedooft, en door de dood waren weggerukt. Den eenen 
berucht door sijn wijze Staatbestieringe, en 't beschermen der wetten, niet alleen aan 
deze, daar hem sijn geboorte toe verplichte, maar ook van de algemeene Bondge
nootschap, door een onverbreekelijke band eeuwig aan een gesnoerd. Den anderen 
door het verheffen van sijn lieve en vrye Vaderland, in het verdeedigen en beschrij
ven der zelver aaloudheden, rechten, zeeden, en burgerlijken ommegang: (dat liket 
op it begjin fan Gabbema syn wurd oan 'e lezer, 261) en't geen sy gemeen hadden, 
was dat sy uitstaaken in even gelijke geleerdheid, en verheevene meesters waren in 
de doorluchtige Dichtkonst, zo in de latynsche, als in hun moederlijke taal". 

Wat node redenen ynitbysûnder oangiet, dat Gabbema yn 1681 op 'ennijitwurk 
fan GJ útjoech, ien fan de foarnaamsten sil wol west hawwe, dat er sels noch teksten 
fan de dichter hie, dy't net útjûn wienen. Sels neamt er yn de opdracht oan Steaten en 
steedhâlder as reden: "Deze [bedoeld binne de eksimplaren fan FR 1668] zijn al 
voor lange aan de oprechte waardeerders der Friesche moeder-taal omgedeelt, waar 

63 

wumkes.nl



uit een duldeloos verlangen ontsprooten is tot een anderde druk. die wy, nu, den Va-
derlande ter eere, den Medelanderen tot nut en vermaak hebben uitgewrocht, en met 
een tweede deel, uit zijne eigene schriften vermeerdert" (247-248). In tredde reden hat 
grif syn eigen wurdearring foar GJ syn wurk west. Dat hy GJ as dichter heech hân 
hat, docht bliken út it wurd "uyt-schitteren" (247,14), dêr't er GJ's psalmberiming mei 
typearret. De measte klam leit er lykwols op de taalprestaasje fan GJ: "Het heeft dien 
onvermoeyden onderzoekker der FRIESCHE moeder-spraak Mr: GYSBERT JA
KOBS Zoon, in onze dagen, belieft zijn uytterste vlijt aan te wendden, om de verval-
lene glans der zelfde, voor zoo veel zijn vermoogen meede bragte, op te helderen" 
(272-273). 
Der sitte by Gabbema twa kanten oan syn wurdearring foar dy taalprestaasje. De 
iene is syn achting foar de kundigens fan GJ, "die niet hoefde te schroomen om met 
de gaauste Taalwijse in de renbaan van een letterstrijd. over de suyverheid der Frie-
sche woordden te verschijnen" (253, 3-6). De yntrinsike wearde fan GJ syn wurk hat 
dus grif meispile by it op 'en nij útjaan. Mar der is ek in oare kant oan dy wurdearring 
foar GJ syn taalprestaasje. Gabbema set GJ yn in rige fan oaren dy't neffens him de 
eare heechholden hawwe fan "ons vereeude taal" (253,14), "onze adel-oude taal" 
(252,14), "Moeder-spraak" (255,5 en folie faker; yn 'e betsjutting fan mem fan talen), 
"Taal die heurs gelijkke van oudheid in Nederland niet ken" (255, 6-7), en neamt ek 
guodden dy't dat foar oare talen dien hawwe (248-249; 261). It Frysk soe bestudearre 
wurde moatte, dan soe dúdlik wurde "wat een onooverwinnelijke schaade ons 
Gemeene-beste op den hals is gevallen in 't verjaagen der grijze moeder-spraak" 
(266,26-27). Mar sels yn Fryslân is der net ien dy't de âlde taal bestudearret. It gefolch 
sil wêze dat de Friezen yn har eigen lân frjemdlingen wurde (262, 12-23). Sels jout 
Gabbema dan bewizen fan de âlderdom fan it Frysk (267-272). By wize fan tsjûgenis 
fan syn gelyk, soe men sizze kinne, hellet er F. Junius F.F. oan, en mei him komt er ta 
beslút wer op GJ, want Junius hie by GJ west om Frysk te learen (272-274). 

De stúdzje fan it Frysk is foar Gabbema lykwols gjin doel op himsels. Foar him is 
it de tagong ta de âlde skiednis fan 'e Friezen. Stúdzje makket dúdlik, hoe âld oft de 
Friezen binne en hoe machtich oft se west hawwe. Yn sa'n fizy passe de as bylagen by 
de earste brief op te fetsjen grammatika en âldfryske stikken.49 GJ syn eigen wurk kri-
get foar Gabbema syn plak yn it suverjen en hanthavenjen fan it oerâlde Frysk, oars 
sein, yn de wurden fan Feitsma 1978,96, hy sjocht dat wurk "as Renaissance-
specimen fan de âlde Fryske tael". Dat âlde Frysk is noch oer fan eartiids, mar it sil, 
as de Friezen net oppasse, mei de "ouwde vryheid" ferdwine (262,20-23). Dat kin 
sjoen wurde as in oare reden foar Gabbema om GJ út te jaan. 
Men kin jin ôffreegje oft der ferbân tusken de beide motiven bestiet. It soe ommers 
wêze kinne dat Gabbema GJ brûkt hat om syn eigen frysknasjonale opfettingen te 
rjochtfeardigjen. Unmooglik liket my dat net, want der skynt in grutte belangstelling 
foar it wurk fan GJ ûntstien te wezen, nei't de edysje-1668 "aan de oprechte waar-
âeerders der Friesche moeder-taal omgedeeir (247,19-28) wie. Miskien hat Gabbema 
yn de útjefte sels in káns sjoen om syn eigen oansjen te ferheegjen. Hy wie sûnt 1659 
lânskipsskiedskriuwer, mar hie noch neat publisearre op it gebiet dêr't er foar oan-
steld wie. Syn edysje fan GJ is hiel goed te ferklearjen as it wurk fan de lânskips
skiedskriuwer. Dat er him op it titelblêd fan it twadde diel sa neamt en syn wurd oan 
de lezer ek ûndertekent as "SA.G. Hist. Fr." seit net safolle, want dat die er ek by syn 
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dichtwurk. Wol soe de opdracht oan Steaten en steedhâlder op fette wurde kinne as in 
fersterking fan dy ûnderstelling. It barde mar seiden dat in wurk oan beide opdroe
gen waard. Neist trije publikaasjes fan Frjentsjerter heechleararen, dy't dan yn twa 
gefallen ek noch oan kuratoaren fan 'e Akademy opdroegen wienen (Bogerman 
1637, Huber 1665 en Gulichius 1679), fûn ik ûnder de útjeften dy't sûnt 1620 yn Frys-
lân ferskynden allinne De prophetische Duyve út 1664 fan ds. G. Boetius (dy't dat jiers 
-as "hofpreker"? - ek by it stjerbêd fan steedhâlder Willem Freark stie) en fierdersit 
wurk fan Chr. Schotanus oer de fryske skiednis, Geschiedenissen (1658) en Beschry-
vinge (1665) (dy't op kosten fan it gewest útjûn waarden), en de Chronique (1622) fan 
de lânskipsskiedskriuwer P. Winsemius. Ik tink oars dat de oanlieding om it boek 
oan Steaten en steedhâlder op te dragen, te krijen hân hat mei hoop op fergoeding 
foar de útjouwers, mar dat nimt net wei dat Gabbema yn de opdracht dy't er foar dy 
útiouwers skreaun hat, op it frysknasjonale belang fan it boek wiist en dêrmei syn 
wurk as lânskipsskiedskriuwer liket te presintearjen. Miskien mei ek út 'e folchoar-
der fan Steaten en steedhâlder yn 'e opdracht in oanwizing sjoen wurde, dat it boek 
as frysknasjonaal symboal opfette wurde moat. Mei dy folchoarder nammentlik 
waard de soevereiniteit oanjûn. Doe't Chr. Schotanus yn 1658 yn syn Geschiedenissen 
de omkearde folchoarder brûkt hie, achten de Steaten dat "strijdich met de gewoont-
lycke ordre , respect ende reputatie die d'Heeren Staeten als Souveraine in dese Pro-
vintje toebehoort".50 

Hat Gabbema dus mooglik persoanlike redenen hân om it wurk fan GJ as fryskna
sjonaal symboal te presintearjen, wat ûngewoans die er dêrmei net. Feitsma 
1978c, 16-17 hat derop wiisd, hoe't er yn syn oanfolling fan GJ's wurk mei in spesimen 
fan Aldfrysk en mei twa taalkundige stikken oer de grammatika en de letters fan it 
Frysk Bonaventura Vulcanius (1597) neifolge en hoe't er nei alle gedachten ek yn 
neifolging fan Vulcanius - dy't syn wurk ek oan de Steaten opdroech! - op 'e âlder-
dom fan it Frysk komt en op 'e plicht fan de Steaten om it Frysk te hanthavenjen. De 
Steaten sille dêr ek wol gefoelich foar west hawwe, want in eigen taal fersterke de ei
gen gewestlike selsstannigens, sa't Feitsma 1978c,6 en 13 ûnderstelt.51 

Troch de oansluting by Vulcanius komt de útjefte boppedat neidruklik yn in hu-
manisty ske tradysje te stean. Neier ûndersyk soe faaks wol mear ferbannen mei oare 
gekarde opdrachten en foaropwurden út de sechstjinde of santjinde ieu oan it ljocht 
bringe. Yn alle gefallen liket it wol wis dat Gabbema mei syn werútjefte GJ ta in klas-
syk dichter makke hat, as dy dat al net wie. 

Yn dit ferbân, dêr't it giet om Gabbema's bedoelingen, past it ek om it motto (242) 
te neamen: "Virtutis est domare quae cuncti pavent" (Seneca, Herc. furens), troch 
Halbertsma 1823,391 oerset as: "het past den brave die monsters te beteugelen, waar 
het gansche menschdom voor siddert". Bysûndere betsjutting hat it hjir net, want it 
wie Gabbema syn sinspreuk, dy't er ek foarop sette yn syn Heechlietberiming (Gab
bema ca. 1659) en yn syn Friesche Lustgaarde (1686). 

Neist Gabbema moatte ek de beide útjouwers as stipers fan de útjefte-1681 neamd 
wurde. Wat har beweegd hat om de útjefte op 'e noed te nimmen, is net bekend. 
Hoogslag, dy't mei de Amsterdamske útjouwer Johannes Boekholt gearwurke (Al-
blas 1987,189), hat der faaks wol nocht oan hân om in Haringhoukútjefte op'en nij út 
te bringen, want Boekholt en Haringhouk wienen beide útsprutsen útjouwers fan de 
Neiere Reformaasje. Ek it klantebestân fan Hoogslag wiist de kant fan 'e Neiere Re-
formaasje út (cf. Breuker 1980,186). 
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It dielde útjouwerskip sil wol útlein wurde moatte as in middel om it finansjele risiko 
lytser te meitsjen, want fan in geregelde gearwurking tusken Karst Tjallings en 
Hoogslag op útjouwersgebiet is gjin sprake. De iennichste oare mienskiplike útjefte 
dy't Eekhoff 1870,429 neamt, is ien út 1697. It útjaan fan poëzy, net fan trou- of rou-
fersen, mar fan "mengelrijmen" foaral, wienen de Ljouwerter útjouwers doedestiids 
bang fan, sa't Adriaan Tymens 4-2-1683 oan L. Smids skreau.52 Dat sloech grif op ne-
derlânsktalich wurk (al soe Adriaan Tymens as ynwijde ek wol op de GJ-útjefte fan 
1681 doele kinne), mar foar it Frysk wie it net oars, want yn 1684 dienen Hoogslag-
en-dy in part fan de oplage fan 1681 oan Lenert Strick yn Frjentsjer oer (sj. 3.1.3.) en 
yn 1703 leinen noch 42 ûnferkochte eksimplaren by Hoogslag op 'e souder (Breuker 
1980,17). 
It wie net ûngebrûklik dat de lju oan wa't in boek opdroegen waard, dêr wat foar be
tellen. Dat kin, neist de opset fan frysknasjonale presintaasje, in reden west hawwe 
dat Gabbema foar de útjouwers in opdracht oan Steaten en steedhâlder makke hat.53 

Foar har (dat is foar de steedhâlder, en de acht Deputearren as fertsjintwurdigers fan 
de fjouwer "leeden" fan de Steaten dy't yn 'e opdracht neamd wurde?) sille ek wol de 
prachteksimplaren yn moaie fergulde bân en op blau papier west hawwe. Dêr binne 
my trije fan bekend (81.1985.30, dy't fan Gabbema west hat, en 81.1985.17 en 
81.1985.35). Twa oaren, 81.1985.38 en 81.1985.40, rinne der om har soartgelikense 
moaie bân ek út, en omdat krekt dêryn de lofdichten fan De Schepper en A Tymens 
ûntbrekke, binne dy faaks ek fuort by ferskinen útdield. 

De tiid fan ferskinen soe desimber 1680 of jannewaris 1681 wéze kinne, as it 
"Schole-Tjinner" dat de Mullumer skoalmaster Here Nannes op 24-1-1681 ûnder 
syn hantekening sette, wier ferbân haldt mei it "Schooltjenner" op it titelblêd fan de 
útjefte-1681 (sj. 81.1681.06). 

3.1.2.2. Werútjeften 

3.1.2.2.1. Teksten fan GJ 

3.1.2.2.1.1. Epkema 1821, Brouwer 1936/1966 en oaren 
Sjoch foar de folsleine werútjeften fan Epkema 1821 en Brouwer 1936/1966, lykas 

foar de útjeften fan Dijkstra 1853, Buitenrust Hettema 1887 en Galama 1977 dy't par
ten jouwe, ûnder 3.1.1.2. 

3.1.2.2.1.2. Buitenrust Hettema 1896 
Buitenrust Hettema 1896 is in diplomatyske útjefte fan alle brieven op ien nei (de 

nederlânsktalige nr. 1) mei byhearrende gedichten (48, 27a, 49 en 50). Yn in wurd 
foarôf ferantwurdet Hettema syn wize fan útjaan, foaral tsjin Epkema 1821. It sil wol 
mei oan it ferlet lein hawwe om it belang fan sa'n útjefte dúdlik te meitsjen, dat er in 
útsûnderlik gefal by Epkema (3.1.1.2.1.2.2,3) as karakteristyk foar it hiele wurk fan 
Epkema foarstelt. Dêrneist moat de saak yn kwestje - Epkema syn ôfwizen fan 
"straattaal" - him as strider foar in libbene skriuwtaal fansels ek heech sitten hawwe. 
As earste, prinsipiële ferdigening fan in diplomatyske GJ-útjefte helje ik syn ferant-
wurding hjir oan: 
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"De tekst van die Brieven geef ik hier geheel naar de oude druk; alleen verbeter ik 'en 
heel enkele klaarblijkelike drukfout (:als fch voor sch) en verschik ik de brieven naar 
hun datum. 
Zo men dit vergelijkt met de uitgave van Epkema, 1821, zal men noch al verschillen 
vinden. Deze normalieseerde de tekst, en verbeterde die "zonder zulks van woord tot 
woord te vermelden"; hij deed dit zelfs ook met de data! al staan déze veranderingen 
in de aanmerkingen genoteerd. Ex uno disce omnia: "Extoarje is straattaal"; daarom 
verbetert hij Gysberts 'extoarje' in 'histoarje'ü 
Zijn varieanten deel ik natuurlik niet mee; ze zijn van geen waarde". 

It resultaat is dat er acht printflaters ferbetteret. Dat docht er ûnder oan de siden, 
yn de tekst sels feroaret er neat. Twa fan syn útstellen ferriede in tekoart oan kennis 
fan GJ's stavering: "schrieuwn" ynstee fan "schreaun" (329,26) en "uwnk" ynstee fan 
"uwnck" (333,27); út in stikmannich gefallen dat er pertinente printflaters sitte lit, 
blykt syn tekoartsjittend begryp fan 'e tekst, lykas "eynt" 328,4; "nammelyckheyte" 
(329,12; ferlykje lykwols o.w. bis. 5); "Ljead-gaestigheyte" (329,22); "kin" (335,18) en 
"forneynge" (338,22). 

3.1.2.2.2. Teksten dy't net fan GJ binne 
Buma/Ebel 1977, 533-562 jouwe in krityske útjefte fan it Specimen út Jus (304-322) 

neffens it hânskrift dat ek Gabbema brùkt hat. In werútjefte fan 1681 is it dus 
net. 

3.1.2.2.2.1. Epkema 1821 
Epkema hat alle oare teksten ekútjûn (3.1.1.2.1.2.2.1). It Specimen hat er suver ûn-

feroare werprintsje litten en net fan oantekeningen foarsjoen, al hat er dat sa't liket 
earst al fan doel west (Epkema 1821, Voorrede, ***4r). Quaedam en De literis hat er 
kritysk útjûn en foarsjoen fan belangrike oantekeningen (Epkema 1821, Aant. 179-
186). De bewurking fan dy stikken ("om er, op sommige plaatsen, nog iets van te ma
ken, dat algemeen verstaanbaar was") hat him neffens eigen ferklearring fan alles 
noch it measte wurk koste (Epkema 1821 Voorrede o.p.). De opdracht oan Steaten en 
steedhâlder en it wurd oan 'e lezer hat er ek amper wat yn feroare. Hy jout dêr in-
kelde, foaral bibliografyske oantekeningen by, op ien nei allegearre by it wurd 
oan 'e lezer (Epkema 1821, Aant, 118-120). De lofdichten fan De Schepper en 
Adriaan Tymens binne ûnferoare oernommen, op stilswijende ferbettering fan in 
pear (sinsteurende) printflaters yn it earste nei. Oantekeningen wurde dêr net by 
jûn. 

3.1.2.2.2.2. Feitsma 1956b, 155-168 
Diplomatyske útjefte fan Quaedam (285-295) en De literis (296-303) mei printflater-

ferbettering ûnder oan de side. 
In facsimile-útjefte fan De literis (296-303), sûnder ferbettering fan printflaters, jout 
Meinsma 1983. 

3.1.3. 1684 
De útjefte fan 1684, dat oars net is as in part fan de oplage fan 1681 mei in nij set 
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G Y S B E R T J A P I X 

F R I E S C H E 
2^ r éM. L s ^ r £i 

In trjre dielen forfchact: 

<T Eer/?* tams 

L J E A F D i n B O R T L Y C K E 
M I K G E L - D E ü S T J F. S: 

'/ Oonfe finte 

G E M I E N E *f H U W Z M A N N E 

P E T E A R , in ore K A T E R Y E : 

V Efterflt 'tZ'. 

H Y M M E L S C H H A R P L U W D . 

D.it 'K io fizzen, ytlücks ftn 

D A V I D S P S A L M E N . 
Dy oordc druwcic, mei ien twaede Diel forgreat. 

* *w; 
Te FRANEKER, 

^yjLENERx S i R I C K , Boekverkoper, 1684» 

8. Tnetblêdfan 84.1985.09. 
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earste katern fan it earste diel en in nij titelblêd fan it twadde diel (Feitsma 1978d,96), 
is hast like seldsum as de útjefte fan 1668. Der binne mar 23 eksimplaren mear fan 
bewarre, foarsafier't ik neigean koe (sj. 3.2.1.4.). Dat miskien hat de útjouwer, Lenert 
Strick te Frjentsjer, sa'n fyftich eksimplaren fan syn Ljouwerter kollega's oernom-
men. Dy holden selseknoch foarrie (3.2.1.1.2.3; 81.1681.02). Har eksimplaren binne 
grif net feroare. want oars soe dêr yn 1710 wol net mear ien fan yn de boekhannel te 
teap west hawwe (81.1710.01.). 
Eigen printingen fan Strick, dy't him op it titelblêd trouwens ek "Boekverkoper" 
neamt, binne net bekend, dat hy hat de feroaringen grif troch in oar meitsje litten. 
Dat sil Karst Tjallings wol west hawwe, want de lettertypen binne krekt gelyk as dy 
fan 1681, en Karst Tjallings wie de printer fan de beide Ljouwerters. Hoogslag hie 
foar't neist gjin parse. 

Wêrom oft Strick net gewoan eksimplaren fan 1681 ferkocht, wit ik net. Wie it in 
betingst of in rjocht fan him om by in ôfname fan sa'n fyftich tagelyk de eigen 
namme op it titelblêd te krijen? En wêrom soe er safolle ôfnommen hawwe? Wie der 
yn Frjentsjer mear belangstelling foar it boek as yn Ljouwert? Dat hat him dan faaks 
oan de studinten lein. De earste spoaren fan har belangstelling blike oars earst út 
neifolgingen út 1696 en 1697 (H.T.de Baer en H.J. Sibranda; sj.3.2.1.1.2.5 op dy jier-
ren). Fan 'e heechleararen wie fansels gjin grutte ôfname te ferwachtsjen, want sa 
machtich wienen dy net, mar dat dy doe wol belangstelling hienen, bewize de feiling-
katalogi fan A.de Grau (1684). N. Blancardus (1703) en J. Rhenferdius (1713; sj. 
xx.1684.01, 84.1703.01, resp. 81.1713.01). Blancardus hie in eksimplaar fan 1684. Mis
kien hawwe noch wol mear heechleararen doedestiids in GJ hân. Der binne mar in 
bjtsje feilingkatalogi bewarre. 
Marderis ek noch in oare mooglikheid. Dermoatte nochal watGJ-eksimplaren fan 
1681 en 1684ynitbûtenlânbedarrewêze,ekfuortom 1700hinneal.DeKarfoarstfan 
Beieren hie yn 'e santjinde ieu al ien (84.1985.13.), Dietrich von Stade om 1700 hinne 
(8x. 1700.01.), J.G. Eccard yn 1720 (81.1720.01.), en fïerders binne de eksimplaren be
warre fan J.G. Sparwenfeldt (84.1985.15., yn 1707 te Amsterdam kocht) en Z.C.von 
Uffenbach (81.1710.01., yn 1710 te Harns kocht). Bûtenlânske gelearden en bibliofi-
len skine dus wol belangstelling foar de FR hân te hawwen en sokken kamen foar't 
neist wol op 'e universiteitsstêd ôf. 

3.1.4. Fersprate fersen 
By it sykjen om faktoaren dy't laat hawwe kinne ta itpublisearjen fan de fersprate 

fersen, behein ik my hjir ta it neamen fan de âldste werútjeften. 
Op de publikaasje fan de oarspronklike útjeften fan dy losse fersen kom ik by it be
sprekken fan GJ syn literêre kontakten yn haadstik 4. Dêr hawwe Galama nei alle 
gedachten (by Klioos Kraam, Hollantsche Parnas en De Brunes Wetsteen), Gabbema 
(by Hooghe-Lied en Van Nyenborghs Wónder-Toneel) en Haringhouk (by ûnderskate 
prekebondels) mei anneks west. 
Fan de werútjeften neam ik allinne de earsten. Wurdtop itbestean fan in tekst wiisd 
ear't dy op 'en nij útjùn waard, dan neam ik dat ek. Dêrtroch wurdt sichtber, wan-
near't se binnen it each weid fan 'e GJ-stúdzje kommen binne. Sammele útjûn binne 
se foar it earst troch Brouwer 1936. Foar him hie allinne Halbertsma 1822,632-633 en 
1827,126-159 en 355-356 mear as in inkeld los fers publisearre. GJ syn drompelfersen 
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yn prekebondels fan Haringhouk neamt Halbertsma ek as earste. Haantjes 1929, 
259-262 wie de earste dy't in op folsleinens rjochte list fan titels en fynplakken fan ne-
derlânsktalige gedichten joech (dy't fierwei it grutste part fan'e fersprate fersen út-
meitsje). Dêr wienen net guodden by dy't earder al net synjalearre wienen. Brouwer 
1936 sil op dizze list ôfgongen wêze, want hy jout krekt deselde teksten dy't dêr 
neamd wurde. Letter, yn Brouwer 1966, is tekst 65 der noch by kommen. 

3.1.4.1. Aldste opjefien en werútjefien 
53. Net earder neamd of útjùn. 
54. Utjûn troch Halbertsma 1827,303 sûnder taskriuwing oan GJ. Kalma 1927,189 

en Haantjes 1929,23 hâlde GJ foar de auteur. 
55. Utjûn troch Buitenrust Hettema 1897,239, mar dy hat GJ net as auteur oanwiisd, 

omdat hy miende dat der Gj.l.r. ûnder stie. Hettema hie net sels yn Oxford west, 
dër't de tekst bewarre is, mar gong ôf op in ôfskrift fan in oar (3.3.3.1). Sa koe J. 
Hepkema de earste wurde, dy't it gedichtsje op namme fan GJ publisearre 
{Nieuw Advertentieblad fan 31-7-1899). 

56. Oanhelle troch Halbertsma 1827,295 mar spitigernôch net folslein. In foto fan it 
stientsje is publisearre yn SR 27 (1923), nei bis. 317. 

57. Net earder neamd of útjûn. It gedicht sit mei ôfskriften fan oare opskriften en 
paskwillen yn in hânskrift dat oan de hân te sjen mooglik skreaun is troch J. Hi-
larides (970 Hs, PBF). 

58. Net earder neamd of útjûn. De samling dêr't it gedicht yn sit, is de skiednis net 
mearfannei tegean. Byienof mearargyfoarderingen fan EVC sille de losse fer
sen wol by elkoar yn ien omslach lein wêze. Der sitte mear santjinde-ieuske, en 
ek achttjinde-ieuske fersen yn. 

59. Neamd yn it ferslach fan in lezing fan M.E.van der Meulen (66ste verslag 
FG, 1894,13), útjûn troch Brouwer 1936, 343-344. 

60. Utjûn troch Halbertsma 1827,126 neffens in ôfskrift fan om 1783 hinne (sj. 
3.3.3.2,19) fan E. Wassenbergh, sa't te sjen is oan it gelikense opskrift, en yn facsi
mile troch Van Loon 1895, nei 230 (allinne it fryske fers). 

61. It fryske fers is útjûn yn Friesch Jierboeckjen 1830,17-18 en it nederlânske yn Frie-
sehe Volksalmanak 1837,44-45, beide sûnder boarne-opjefte, mar grif neffens it 
ôfskrift fan J.W.de Crane. Nei alle gedachten hat A. Telting de útjefte yn de beide 
jierboekjes fersoarge. Dy droech de beide fersen op 3-7-1829 foar yn itletterkun-
dich selskip Constanter te Ljouwert (Hs. 1540, PBF). It album fan Hero Galama 
is gjin lettere eigener mear fan bekend as P. Eekma. Wassenbergh hat it fan him 
liend en der oantekens út makke (3.3.3.2,20). 

62. Neamd (hoewol sa't liket net mei namme) troch JA. Backer yn syn Mengelingen 
uit myne portefeuille (1793; Dijkstra 1853,277). Dy Mengelingen is al sûnt lang 
om'e nocht om socht. Utjûn troch Halbertsma 1822,632. Sjoch ek 63, 64 en 
67. 

63. Neamd, lykas 62. troch Backer yn 1793, útjûn troch Halbertsma 1822,632-
633. 

64. Neamd. lykas 62, troch Backer yn 1793, útjûn troch Halbertsma 1827,355-
356. 

70 

wumkes.nl



55 Neamd troch H.W. Tydeman yn in brief fan 30-12-1835 oan J.H. Halbertsma 
(6185 Hs, PBF; sj. ek syn brief fan 31-1-1836), útjûn troch Brouwer 1966,402-
403. 

66. Ek útjûn yn de werprintinge fan XII Uytgelesene ... (ûnder de titel: Uytgelesene 
Engelsche . . . , PBF) fan 1660 en mooglik yn dy fan 1666 (Eggermont 1977,92), 
dy't ik net sjoen haw. Dêrnei foar it earst troch Brouwer 1936,384-386 (neffens de 
útjefte fan 1660). 

67 Neamd, lykas 62, troch Bäcker, útjûn troch Halbertsma 1827,130-144. 
68. Utjûn troch Dirks 1861,47. Fan in diel út Hildersam \659, Salomonsgoeden raad, 

bestiet ek in útjefte út 1658 (Schoneveld 1983, nr. 339). Dêr stiet GJ syn fers net 
yn. (Mei tank oan ds. J. van der Haar te Houten en de hear W. van Gent te 
Ridderkerk.) 

69. Neamd, hoewol net by namme. troch Eekhoff 1870,155 (Halbertsma 1827,388 
hat ek al fan it bestean witten), útjûn troch Brouwer 1936,368-369. 

70. Ek útjûn yn 'e werprinting fan XII. Uytgelesene . . . II fan 1663 (sjoch foar fyn-
plakken fan dy werútjefte Eggermont 1977). Sûnt foar it earst troch Halbertsma 
1827,145-152 (oan farianten te sjen neffens de útjefte fan 1659). 

71. Ek útjûn yn 'e werprinting fan Watson 1659 út 1663 (PBF), mar net mearyn de 
Opera Omnia fan Watson (1670; PBF). Sûnt foar it earst wer útjûn troch Van der 
Meulen 1879,191-192 (dat de anonime skriuwer Van der Meulen is lied ik ôf út 
kombinaasje mei Van der Meulen 1895,19). 

72. Neamd troch Haantjes 1929,261, mar ek al yn ôfskriftyn 151 Hs (PBF), oanlein 
troch J.H. Halbertsma; útjûn troch Brouwer 1936,371-375. It fers stiet net mear 
yn it sammele wurk fan Reynolds 1667 (meid. fan de hear W. van Gent te 
Slikkerveer). 

73. Utjûn troch Posthumus 1847,48-52. 
74. Ek útjûn yn de kwarto-útjeften fan 1664 en 1672 (UBU, resp. PBF), mar net yn de 

oktavo-útjeften fan 1665 (Ottema-Kingmabiblioteek, Ljouwert) en 1668 (PBF). 
Neamd troch Halbertsma 1827,384, útjûn troch Brouwer 1936,390-392. Brouwer 
1966, II 371-372 is ûndúdlik oer syn boarne, mar hy moat weromgean op it ôf-
skrift fan De Crane út 'e edysje-1661 en syn farianten sille út 'e edysje-1664 wêze 
(Krogmann 1966,110 fersint him as er seit dat Brouwer de farianten net út 1664, 
mar út 1672 hat.) 

75. Oft it fers ek yn 'e werútjeften fan Montagne 1661 út 1666 en 1671 (Schoneveld 
622) stiet, haw ik net neigongen. Neamd troch J. Dirks (Frisiaca, Hs 1161; PBF), 
mar yn ôfskrift ek al yn 151 Hs (PBF), oanlein troch Halbertsma. útjûn troch 
Brouwer 1936,387-388. 

76. Utjûn troch Brouwer 1936,388-390. 
77. Utjûn troch Halbertsma 1827,153-158. 
78. Utjûn troch Halbertsma 1827,159. 

3.2. Lezers, foaral oant 1822 
Nei wat ik oer doel en fraachstelling fan dit part yn 1.1.2 en yn de ynlieding op 3 

sein haw, gean ik hjir koart om 'e hoeke, ek al omdat neiere bysûnderheden oer aard 
en kar fan it boarnemateriaal en opjefte fan earder ûndersyk, by de ûnderskate ûn-
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derdielen folgje. De titel is allinne om syn koartens keazen. Dúdliker soe west 
hawwe: Aard en omfang fan de belangstelling foar GJ's wurk, foaral oant 1822. Un-
der lezers ferstean ik alle lju dy't bliken jouwe dat se bekend binne mei it wurk fan 
GJ, oft se it no neifolgen, oanhellen, priizgen of allinne maryn harbesit hienen. Un-
der de lju dy't it oanhellen, kin inkeldris ien wêze dêr't min fan út te meitsjen is oft er 
op de FR sels weromgiet of op in sekundere boarne. In dúdlik gefal fan dat léste is de 
Bremische Deutsche Gesellschaft, al neamt dy gjin boarne. 

3.2.1. Oant 1822 
Fan 1822 ôf, as Epkema 1821 ferskynt, is stof genôch te finen foar de resepsje fan 

GJ by de lezers, mar foar dat jier is der mar in bytsje, en foar 1793, doe't Wassenbergh 
1793 útkaam, noch minder. Dat hat my op it idee brocht om boedelbeskriuwingen en 
auksjekatalogi nei te sjen. Dêr binne ommers nammen fan eigeners yn te finen, lykas 
yn de bewarre eksimplaren, dêr't ik om mooglike oantekens fan ûnderskate aard al 
earder ûndersyk nei dien hie. It besit fan in wurk seit fansels noch net dat it lézen 
wurdt, mar keap betsjut dochs yn alle gefallen belangstelling. It grutte foardiel fan dy 
boarnen is dat se nammen fan persoanen jouwe. Dêr binne dan oanfoljende gege
vens oer berop, stân, wenplak en relaasjes by te sykjen, dy't meitsje kinne dat ien fan 
wa't yn ferbân mei GJ oars neat bekend is as dat er in eksimplaar fan syn wurk hie, 
dochs by de ien of oare kategory fan belangstellenden ûnder brocht wurde kin. 

3.2.1.1. It materiaal 
It materiaal dêr't ik de gegevens oer lezers foar 1822 út helle haw, bestiet út eigen

domsmerken of op skriuwer te identifisearjen oantekens yn besteande eksimplaren 
fan santjinde-ieuske útjeften fan it wurk fan GJ (3.2.1.1.1.), út auksykatalogi en boe
delbeskriuwingen, meidielingen yn literatuer en argivalia oer lektuer fan GJ syn 
wurk en út de identifikaasje fan literêre neifolgings (3.2.1.1.2). De measte gegevens 
binne keppele oan it besit fan in eksimplaar fan it wurk. Dêrom haw ik keazen foar 
in beskriuwing neffens eksimplaren, dy't ek om redenen fan oersichtlikens in soad 
foar h a t De oerbliuwende gefallen litte har dêr eins allegearre sûnder folie beswier 
by ynpasse. 

Foar de beskriuwing fan de eksimplaren is keazen foar in iepen en tagelyk troch-
sichtige kodearring. De beide earste sifers steane foar it jier fan útjefte: 40 is 1640,68 
1668, 81 1681, 84 1684, wylst xx betsjut dat it jier net út te meitsjen is en 8x datitom 
1681 of 1684 giet. In komplikaasje is, dat yn guon eksimplaren it earste diel fan 1681 
en it twadde fan 1684 is, of oarsom. Systematysk ûndersyk haw ik dêr net nei dien, al 
is it wol dúdlik dat it útsûnderingen binne. By de kodearring is yn sokke gefallen rek-
kene neffens it earste diel (sjoch 81.1985.10., 81.1985.13. en 84.1985.17.). De twadde 
groep sifers jout it jier oan. By 3.2.1.1.1 is dat itjier fan ûndersyk, dêr't 1985 foarnom-
men is - ek yn de inkelde gefallen, dat it ûndersyk ôfsletten is yn febrewaris 1986 -, of 
it moat wêze dat it eksimplaar weirekke is. Dan stiet der 0000. Sokken binne by el-
koar set yn in ôfsûnderlike ûnderôfdieling. By 3.2.1.1.2 is it itjier fan earste fermel-
ding. De beide léste sifers tsjutte it folchnûmer binnen de ôfdieling oan. 

De folchoarder is by 3.2.1.1.1 en 3.2.1.1.2 beide op itjier fan útjefte, en fierdersyn 
3.2.1.1.1 alfabetysk op de namme fan it plak as it om in eksimplaar yn iepenbier besit 
giet en oars op de namme fan de partikuliere eigener, en yn 3.2.1.1.2 
chronologysk. 

72 

wumkes.nl



De oantekens by elk eksimplaar jouwe by 3.2.1.1.2 alles wat de boarnen oer it boek 
assadanich meidiele. By 3.2.1.1.1 hawikmy meast holden oanhaadsaken aseardere 
eiaeners. prizen en oantekens by de tekst. De opjûne bysûnderheden komme dêr út 
de boeken sels, en oars is de boarne neamd. Ik haw net alles opjun: alle bysûnderhe
den nei te gean fan bynwize, bânmateriaal en boekferkeapersoantekens soe my te-
folle tiid koste hawwe. Datseide jildt foar de identifikaasje fan skriuwershannen. 
Krekt dy dingen binne lykwols fan belang by de identifikaasje fan in eksimplaar, sa't 
no ek al bliken dwaan kin. De measte eksimplaren haw ik sels sjoen, útsein de búten-
lânske. dêr't ik op inkelde útsûnderingen nei by ôfgean moast op skriftlike ynljoch-
tingen. De meidieling " - bysûnderheden: gjin" betsjut dat der gjin oantekens of ei
gendomsmerken yn it oanbelangjende eksimplaar steane. 

3,2,1.1.1. Oerlevere santjinde-ieuske eksimplaren fan de FR 
Yn de jierren 1981 oant 1985, mar foaral yn 1981 en 1982 haw ik oan gans iepen-

biere boeksamlingen fotokopyen stjoerd fan de fjouwer titelsiden fan útjeften fan GJ 
(1640,1668.1681 en 1684), en har frege nei santjinde-ieuske eksimplaren fan dy útjef
ten en - mochten se der wêze - om fotokopyen fan titelsiden mei oantekens, wêrûn-
derde nammen fan eardere eigeners. De folsleine list fan rieplachte ynstellings jou 
ik yn in noat.54 Dêr sitte ek guodden by dy't ik net skreaun haw, mar dêr't ik west haw. 
De skriftlike metoade is foar't neist it minst te betrouwen, mar de oare is ek net wet-
terticht. Fan beide wol ik in foarbyld jaan. 
Erika Rother fan de Deutsche Staatsbibliothek"yn East-Berlyn hie út harsels by alle 
biblioteken fan 'e DDR en de BRD skriftlik neifraach foar my dien. Op 'e list fan bi
blioteken dêr't op har oanfraach gjin besitsmeldingen fan binnenkommen wienen, 
stie ek de Niedersächsische Landesbibliothek yn Hannover. Omdat ik neitiid ge
waar waard (noch wol op twa manieren), dat der yn Hannover wol in eksimplaar 
(fan 1681) wêze moast, skreau ik al dy biblioteken sels nochris oan. Hannover an
dere (wer) negatyf en earst doe't ik kopyen fan resinte opjeften stjoerde, kaam it ek
simplaar boppe wetter. Neffens de brief sels twa, margelokkich krige ik fan beide de 
beskriuwing út 'e katalogus yn kopy derby en dêr die út bliken dat it iene fan 1821 
wie. 
Dat lykwols ek persoanlik ûndersyk net altyd helpt, murk ik oan de Universiteit fan 
Amsterdam. By kontrôle fan de eksimplaren dy't ik dêryn de alfabetyske katalogus 
fûn hie, miste ik it eksimplaar fan 1668 út 'e samling-Van der Burg. Neifreegjen wiis-
de út, dat it fysje net yn de bak siet. 
Sa sille der my grif wol guon ûntkommen wêze. Dat komt ek, trochdat deryn't alge-
mien noch neat of net folie dien is oan sintrale registraasje fan (âld) boekebesit. En 
ek as dat al sa is, lykas yn ús lân by de KB, dan kin men dêr noch net op ôfgean. De 
Sintrale Katalogus fan de KB hat fan de útjefte-1668 allinne eksimplaren (en dan 
noch net iens allegearre) op de PBF te Ljouwert en de UB te Leiden, wylst der ek 
guodden binne op de beide universiteitsbiblioteken te Amsterdam, yn de stedsbi-
blioteek te Haarlem, it stedhûs te Bolsert en op 'e Fryske Akademy en it FLMD te 
Ljouwert. Dêrom haw ik net mijen west yn de kar fan oan te skriuwen ynstellings, 
foaral yn ús lân net, dêr't de measte eksimplaren dochs wol te ferwachtsjen binne. 
Oan bûtenlânske biblioteken haw ik meast frege om nei te sjen foar in grutter gebiet 
of foar it hiele lân. 
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Folie lestiger as de eksimplaren yn iepenbiere samlingen binne dy fan partikulie-
ren te efterheljen. Dêrta haw ik oproppen dien yn it meidielingeblêd fan de Fryske 
Akademy (Ut de smidte 15 (1981) nr. 3,30) en yn de Leeuwarder Courant fan 17 no-
vimber 1983 (it Friesch Dagblad hat it ynstjoerde stik net opnommen), alle Fryske 
kriten om utens oanskreaun en ek de redaksjes fan NRC-Handelsblad en fan Fri-
sian News Items, de beide lésten om'e nocht. It oantal reaksjes wie net grut. 

3.2.1.1.1.1. Friessche Tjerne 1640 
40.1985.01. Lincoln Cathedral Library (Qq 6.6.) 
- eardere eigener: Michael Honywood. 
- oare bysûnderheden: Dit eksimplaar is yn 'e Gysbert-Japixstúdzje bekend sûnt 

1929 (Haantjes 1929, Holder); gjin hs. oantekens (autopsy 5-8-1980). 

40.1985.02. Oxford, Bodleian Library (Ms. Junius 122, f. 22-29) 
- eardere eigener: Franciscus Junius F.F. 
- oare bysûnderheden: Mei inkelde trochhellings en ferbetteringen fan letters dêr't 

net fan bekend is oft Junius of GJ sels se makke hat(sj. 3.3.3.2); dit eksimplaar (en 
40.1985.03.) is yn de Gysbert-Japixstúdzje bekend sûnt 1895 (Siebs). Eardere besi-
kers fan de Bodleian Library hawwe Ms. Junius 122 sa't liket net sjoen (cf. 3.3.3.1): 
A. ten Broecke Hoekstra (1815, KA CXCVII,283, KB Den Haach); J. Bowring (1829, 
Pro Exc. 9, RAG); M. de Haan Hettema (1851, FVA 1854,41); J.H. Halbertsma 
(1855; De Gids 20,1856,264)jouwe wol oantekeningen of beskriuwingen fan oare 
Juniana, mar net fan dit en it oare eksimplaar fan Tjerne, dat hjirnei beskreaun 
wurdt. 

40.1985.03. Oxford, Bodleian Library (Ms. Junius 122, f. 30-37) 
- eardere eigener: F. Junius F.F. 
- oare bysûnderheden: Mei hs. oantekens fan de dichter sels; bekend sûnt 1895 (sj. 

40.1985.02); sj. foar in ôfbylding fan it titelblad: 3.3.3.2,17. 

3.2.1.1.1.2. FR 1668 
68.1985.01. Aarhus, Statsbiblioteket (fris skö) 
- eardere eigeners: D. Aggaei/ 1668/ C; [J. Stinstra, sj.68.1828.01.]; P. de Clercq. 

68.1985.02. Amsterdam, UvA (1376 Gi l ) 
- eardere eigener: S.L. van der Burg (nr. 1979 fan syn biblioteek). 

68.1985.03. Amsterdam, VU (XH00075) 
- eardere eigeners: Hendrick Luiers (mooglik langere namme: pepierferlies); W. 

Wiersma; M. Wiersma ("M. Wiersma/ 1697/ Chirurgijn tot/ of midden inne/ 
Wradt/"; ek: "M. Wiersma/ 6 m: 8 dagh 1699/ Chirurgijn toa Birdaard"); stimpel ca. 
1900: Huize Nijenhuis [Diepenheim]; [F.S. Sixma van Heemstra, meid. M.K. 
Scholten]. 

68.1985.04. Bolsert, stedhûs (gjin synj.) 
- eardere eigeners: M. Hesseling, dy't it, 85 jier âld, op 30-9-1839 oan J.P. Arend joech; 

de gemeente Bolsert kocht it 28-10-1955; earder (feiling-)nûmer: 719. 
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9. Titelblêd fan 68.1985.01 mei it eigendomsmerk fan D(om?) Aggæi, "D.C.' 
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68.1985.05. Haarlem, Stadsbibliotheek (76 C 8) 
- eardere eigener. A. van der Willigen (meid. HJ . Duijser, 7-12-1983). 
- oare bysûnderheden: "hfrb" (dat is: heal frânske bân), kocht foar 1-19 (neffens net 

fuort te datearjen opjefte fan Van der Willigen yn de ynvintaris fan syn biblioteek, 
187 E 38, SB Haarlem); mei hs. ferbetteringen fan printflaters yn in achttjinde- of 
begjin njoggentjinde- ieuske hân. 

68.1985.06. Leiden,Universiteitsbibliotheek (1213 B 40) 
- eardere eigeners: Nehemia Vegelin van Claerbergen (sj.xx.1715.02.), dy't it yn 1718 

foar't neist (sjoch foar de datearring: Feitsma 1957 (Frysk út de 18de ieu) 127) mei 
de folgjende opdracht oan P. Boddaert joech: 

Aan den Heer Mr. Pieter Boddaert Kornelisz. 

Greate Stalcke: 
Jk stjoer myn Friesche Gysbert mey. 
Jn siz trog herre jou gindey: 
't Is tuwyl, 't is wittenschip, 't is kinst, 
Dat hy oon syne lansljoe schinst; 
Dat y 't mey njue lezze ik bejæer; 
Seyn myfen jou digt hette weer. 
Jn onnerhâd jou jrjuenlykheid 
Dy njeunke my hert grunlyk leyt. 

Jou folvirdige tjenner 
N: Hesselssoan. 

't Welk uyt d ' oorspronkelyke taele inde Nederduitsche 
getrouwelyk overgezet zynde, luid als volgt: 

Seer grote vrind 
Jk send myn Friesche Gysbert mee, 
En wensch door hem u heil en vree. 
't Js jok, 't is wetenschap, 't is kunst, 
Die hy zyn landsluy schenkt uyt gunst'. 
Dat gy 't met smaak leest ik begeer. 
Send my wat van uw vaersen weer: 
En onderhoud uw vriendlykheid 
Die neffens my hart grondig leyt. 

Uedts volveerdige dienaar 
Nehemia Vegilin van Claerbergen 

Fers en oersetting binne al útjûn troch Feitsma 1957, mei (ôfwikende) ôfskriften fan 
de skriuwer sels derneist. 

- priis: 3-3-: (yn achttjinde(?)-ieuske hân op efterste skutblêd). 

68.1985.07. Ljouwert, FA (gjin synjatuer) 
- eardere eigener: P. Sipma; earder (tweintichste-ieusk?) feilingnûmer?: 838. 
- priis: ƒ 25,- (neffens hân fan skriuwen begjin njoggentjinde ieu). 

68.1985.08. Ljouwert, FLMD (gjin synj.) 
- eardere eigeners: A. Ypey (sj. 68.1787.01.); P.B. (dy't it op 'e auksje-Ypey kocht); D. 

Kalma (ferl. 68.1943.01.). 
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- oare bysûnderheden: "Deze Bolswarder uitgave is niet alleen de beste als synde in 
die van Leeuwarden eene menigte drukfouten ingeslopen, maar ook zeer zeldzaam 
voorkomend, en bykans onverkrygbaar". "Het bovenstaande, geschreven door de 
hand van wijlen Dr. A. Ypey, Th. Prof. te Gron., op wiens auctie ik dit Exemplaar 
gekocht heb, is volkomen waar. Ik zelf heb een Exemplaar te Harlingen op eene 
auctie voor 32,- zien verkoopen; en slechts van vier Exemplaren buiten dit, heb ik 
het bestaan vernomen. P.B." 
(yn lettere hân Ypey:) "GysbertJapix of Jakobs was voorzangerby de Hervormde ge
meente te Bolsward, wonende in het jaar 1661 op het Hoog; hy was getrouwd met 
Syecke Salvius. Ontleend aan een oud register der ledematen van de hervormde ge
meente te Bolsward, opgemaakt ten j are 1661. In hetzelfde boek, waarin het register 
der ledematen gevonden wordt, vindt men op het jaar 1616 als diaken gekozen Ja
kob Gysbertsoen. Deze zal de vader van Gysbert Jakobs zyn geweest Ten jare 1623 
was hy ouderling te Bolsward, en als zoodanig lid der synode te Franeker te dien 
jare." 

68.1985.09. Ljouwert, PBF (3171TL) 
- bysûnderheden: Mei achttjinde-ieuske bibliografyske oantekeningen fan 1763 en 

letter op it foarste skutblêd, oan 'e hân te sjen fan M. Tydeman; dit eksimplaar is 
brûkt foar de facsimile-útjefte yn diel I. 

68.1985.10. Ljouwert, PBF (3172TL) 
- eardere eigeners: [H. of Ph.E.] Vegelin van Claerbergen, dy't it eks. yn 1675 oan 

Constantijn Huygens joech: "Constanter, don: Veguelini. 1675." hat Huygens op it 
titelblêd skreaun; C.B. van Engelen van Stre . . . (?); J.H. Halbertsma. It is net 
dúdlik wa't Huygens in eksimplaar jûn hat. Feitsma 1978a hat dy fraach ûnder ea-
gen sjoen. Der komme twa Vegelins yn 'e beneaming, de heit Philip Ernst en de 
soan Hessel. Fan Hessel stiet fêst dat er belangstelling foar it wurk fan GJ hie (sj. 
81.1985.16), mar dat blyktearstyn 1683 en yn 1675 wie er noch mar tweintich jier. 
De heit koe Huygens doe al lange jierren en hie him wol faker dichtwurk stjoerd. As 
Hessel it boek jûn hie, soe Huygens miskien de foarnamme fan Vegelin der ek wol 
byset hawwe. 

- oare bysûnderheden: Mei in pear ferbetteringen yn in oare en eardere hân as Hal
bertsma sines; en in oantekening fan J.H. Halbertsma: "By de critische waardering 
dezer uitgave houde men in het oog, dat zij na den dood des dichters uitgegeven 
niet door hem zelven in de proeven is gecorrigeerd." 

68.1985.11. Ljouwert, PBF (3172TL bis) 
- eardere eigeners: J. Dirks; Friesch Genootschap 

68.1985.12. Ljouwert, PBF (3172TL ter) 
- eardere eigeners: E.M. van Burmania? (68.1789.01.; oantekening op skutblêd foar-

yn liket fan syn hân te wezen); A. ten Broecke Hoekstra (68.1813.01.; oantekening 
op bis. 9 is fïa syn oantekening yn 81.1985.01. bis. 13 as sines te identifisearjen); 
A. van Halmael, dy't it eks. "Ten aandenken" oan M. [de Haan] Hettema 
(68.1874.01.) joech; boekhannel De Tille te Ljouwert, dêr't T. Gosliga, Drachten it 
yn 1959 fan kocht. 
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- prizen: 2-5-: (hân E.M. van Burmania?); ƒ 3,50 (1829, hân A. van Halmael, dy't it 
oan it jier te sjen kocht hawwe moat op 'e auksje fan Ten Broecke Hoekstra); ƒ200,-
(hân GS. Dijkstra, 1959); (hân T. Gosliga:) "april 1972 de zoon van Sipke Dykstra 
biedt e r / 1000,- voor." 

- oare bysûnderheden: By Wobbelke (bis. 27), dêr't farianten út Ms. Junius 115 A, 
Bodleian Library, Oxford yn oanbrocht binne, stiet yn 'e hân fan M. de Haan Het-
tema: "volgens een los blad in No 5226,115,7. te vinden, misschien met de eigen 
hand van G. Japicxs geschreven. Junius heeft er kopy van genomen." By bis. 9,21 
stiet yn 'e hân fan A. ten Broecke Hoekstra: "ex Junii adversariis oxonii in bib. 
Bodl. "Doz litster mij meij bytjææn"". 

68.1985.13. Ljouwert, PBF (BS 211a) 
- eardere eigeners: [Hân G. Colmjon:] "Selskip No 17"; ferl.: Catalogus Selscip foar 

Frysce Tael- en Scriftenkinnisse, Liowerd 1866, nr. 17; grif itselde eks. as 
68.1857.01. 

68.1985.14. Londen, British Library (11557.h.27.) 
- eardere eigener: J.A Alberdingk Thijm (neffens syn ex-libris; ferl. auksjekatalogus 

Collections . . . - III Littérature . . . , Amsterdam 1890, nr. 3564; meid. dr. 
H.G.M. Prick fan 11-3-1985); yn 1893 kocht troch BL (meid. BL 30-3-1981). 

68.1985.15. Oldenburg, Landesbibliothek (Spr. X\TIIa33) 
- eardere eigener:(L.W.C. von Halem:) "Dies ist die erste Original-Ausgabe des G. 

Japix. Sie ist (etwa im J[ahre] 1796) der Bibliothek geschenkt von dem damals sich 
hier aufhaltenden Herren Fonteyne, einem Nachkommen des S[eite] 83,91 u[nd] 
92 genannten." (te identifisearjen as P.F. Fontein). 

- oare bysûnderheden: (L.W.C, von Halem:) "Sie ist selbst in Friesland sehr selten. -
Den neuen, im J[ahre] 1821 erschienenen, mit einem Wörterbuch versehenen Ab
druck werde ich sofort verschreiben; es werden aber schwerlich Exemplare davon 
in Leipzig vorhanden seyn; man wird es dort erst aus Holland müssen kommen 
lassen. - Es ist übrigens die Sprache, in welcher diese Gedichte geschrieben sind, 
nicht die alt friesische, sondern die Friesische, wie sie noch jetzt in Friesland, neben 
der Holländischen, gesprochen wird." Von Halem (1758-1839) wie sunt 1792 biblio-
tekaris fan 'e Hzgl. öffentlichen Bibliothek (meid. dr. E. Koolman, 19-4-1982)). 

68.1985.16. Ph.H. Breuker, Boazum 
- eardere eigeners: [E. Epkema,68.1793.01.] (oan hân 'e fan skriuwen te sjen); J.J. 

Kalma, dy't it eks. 14-5-1982 oan de tsjintwurdige eigener joech, "tankber foar it 
wurk foar "Freonen om ds. J.J. Kalma hinne" en foar de wurden sprutsen op 14 
maaie 1982". 

- oare bysûnderheden: Oantekens Epkema besteane út ferbetteringen fan 
setflaters. 

68.1985.17. A Feitsma, Grou 
- eardere eigeners: Meelcke Lases (monogram MLSK op titelblêd, ferwurke ta MK; 

op te lossen as Meel-[Laris]Ä:e of as Meelke Lasis (eventueel Laes soon) Gramer, sa't 
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er hjit op in boekje dat er yn 1653 op syn rekken printsje liet; sjoch de ôfbylding fan 
de titelpagina by Tamminga 1962); Catharina Mensonides 1676; Van Weideren 
Rengers, Ysbrechtum (?); boekhannel De Tille, Ljouwert (68.1964.01.), dy't it yn 
1965 foar ƒ 500,- oan A. Feitsma ferkocht. 
oare bysûnderheden: Mooglik yn hân Cath. Mensonides: 

hij die den heere leeft 
hij die den heere sterft 
zijn lichaem de Aerde heeft 
zijn ziel den heemel erft 

Yn oare hân, efteryn: "Gin Deij Mefrou hier komme wy meij uwz trije fromme frije 
friezen, om Jou den reauw to beklaeijen fen Jou man, beleavjæ den reauw het iz to 
merttijen. Amen". 
Understreke (yn de tekst fan de FR) binne de wurden: (titelblad) "trye"; (x2r) "Frie
sen/ wy uwz/ beleavje/ (to-) komme/ mey"; (2) "yen"; (6) "bekleye't/ man"; (7) 
"Dey"; (11) "den/ fen"; (31) "Reauw"'; (37)"iz"; (52) "klaeyen". 

I G Y S B E R T J A P I X 

| r R 1 II O u u C 
f U T M L E l i r E i 
l 
i Yn trje delen forfchaet: 
10. Part fan it titelblêd fan 68.1985.17 mei it monogram fan Meelcke Lases. 

68.1985.18. T.H. Kingma, Laag-Keppel (meid. prof. dr. H.D. Meijering) 
- eardere eigeners: . . . Bakker G. Gz.; Tjeerd Herre Kingma (1925); yn 1932 krige 

H.R. Kingma it, dy't it oan de Bolserter Aldheidkeamer joech, mar it werom frege 
doe't boargemaster Bruinsma, ûnwittend fan dit eksimplaar, sels ien foar de Ald
heidkeamer kocht hie. 

- priis: (H.R. Kingma foar 9-5-1971:) "Na afloop van een vergadering sprekende met 
Bos secretaris van Bolswards Historie vertelde die mij: "Ik heb getracht wat te ko
pen wat Haringhouck heeft gedrukt want H. is uit mijn familie. Toen bleek mij dat 
een exemplaar van G:J minstens Zes honderd Gulden ƒ 600,- zoude moeten 
kosten."" 

- oare bysûnderheden: Yn learen, mooglik noch santjinde-ieuske, blynstimpele bân, 
mei op 'e rêch yn kapitalen: G Japix/ Friesche/ Rymlerye. Tusken de blêdsiden *2v 
en 1 is in stik papier tuskenfoege (wettermerk Pro Patria, likernôch Churchill 128 
(1696), 130 (1703), Heawood 3696 (1724) en 3705 (1724)), dêr't in oar stik op plakt 
west hat of lein hat, sa't oan de yndruk fan omtrekken en de ferkleuring fan it papier 
binnen dy omtrekken, te sjen is. It formaat fan dat weirekke stik papier is frijwol it-
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selde as fan de ôfdruk fan de GJ-gravuere fan Jan Jaapix út 1687, mar sûnder de rû-
ningen oan de boppekant (oan de ûnderkant is net goed te sjen oft dy der sitte). 
Faaks hat ien in ôfdruk fan 1687 útknipt en yn dit eksimplaar oanbrocht. 
Op in los blêd yn hânskrift steane de neikommende gedichten: 

Gijsbert Japiks / yn Albast, te Boalset ynne Tjerke 

Japiks zoon! wat stiet ste hier mooy 
Yn in allebasten tooij, 
Man, sa hiest' 't nooit nit togt 
Saßer het dyn wurk dy brogt, 
Nou sil nimmen dy verjiette 
Noch uws heyte taal verstiette, 
Gysberts namme, Gysberts lof, 
Klynkt nou yn uws keunings hof. 
Boalset's schoalle leeuw my vry, 
Boalset is noch grutsk op dij. 

op het marmeren Standbeeld/ van Gysbert 
Jakobs/ in de Grote Kerk te Bolsward. 

Vraagt gij, waarom Japiks zoon! 
Hier in marmer staat ten toon? 
Niet op Brug of Plein of Merk, 
Maar juist in de grote kerkl 
't Is op dat geen schendziek rot 
Dat met Gijsberts lessen spot, 
In hunn' wrev'len euvelmoed 
Hem zou kneuzen hand of voet 
Want wie schond dien achtbren heer 
Die deed' al de Vriezen zeer. 

Octob. 1822. 

Mei lytse ferskillen, skreaun troch deselde hân, sit it ek yn in samling gedichten op 
GJ foar Hulde I (1824) (254 Hs, PBF). It kin dêrom hast net oars, as de skriuwer fan 
it gedicht hat eigener fan dit eksimplaar fan it boek west. Hy jout bliken goed op 'e 
hichte te wezen fan de feroarjende opfettingen oer it plak dér't it monumint it beste 
stean koe, dat it is mooglik wol in Bolserter. 

3.2.1.1.1.3. FR 1681 
81.1985.01. Aarhus, Statsbiblioteket (fris skö) 
- eardere eigeners: A. ten Broecke Hoekstra (81.1813.01); [J. Stinstra?]; P. de Clercq, 

dy't yn 1927 it eks. oan de biblioteek yn Aarhus skonk. 
- oare bysûnderheden: Op skutblêd efteryn: "D.D.a.5."; mei gans oantekeningen fan 

A. ten Broecke Hoekstra, ûnder mear út Juniana ("M.S. Junii adversariis Oxonii in 
Bibliotheca Bodleiana a me correctum anno 1815.31 Augusti", bis. 13), en mei fer-
wizingen nei foarbylden en parallelle plakken, foaral út de Nederlânske letter
kunde fan de santjinde ieu. 
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gl.1985.02. Amsterdam. UvA (1376 G15) 
- eardere eigeners: B. Taconis (18-1877-7); S. van der Burg. 
- oare bysûnderheden: Op blau papier. 

81.1985.03. Amsterdam, UvA (223 E29) 
. bysûnderheden: Snústrich titelblad. 

81.1985.04. Amsterdam, UvA (1377 Gl) 
-eardere eigeners: H.L.E: BO [H.L. Eisinga, "Bosum" of "Bolsward"]; S. van der 

Burg. 

81.1985.05. Amsterdam, UvA (51-1603) 
- eardere eigener: Fr. HaverSchmidt. 
- oare bysûnderheden: Mei GJ-portret fan Jan Jaapix (1687) tusken de bledsiden 

(***) 2 en **, en it portret fan Sib. van Griethuysen (= F. Muller 1853, nr. 1995a); it 
is itselde as Eydelshemius/ Van Griethuysen (1651), Hemelsche Twost-Borne, tusken 
de bledsiden 86 en 87, beide tagelyk mei it ynbinen opnommen (meid. prof. dr. 
E.G.A. Galama. 2-9-1982); ferl. oantekening E. Wassenbergh yn syn eks. 
(81.1985.39), bis. 87: "Hier ontbreekt het in andere voorkomende pourtrait van Si
bylle van Griethuysen." 

81.1985.06. Amsterdam, VU (XH.00005) 
- eardere eigener: Johannes Wendt 1700. 

81.1985.07. Aurich, Ostfriesische Landschaft (X3887) 
- eardere eigeners: E.G.C[oIdewey. meid. dr. M. Tielke, 14-3-1985]; . . . Damm. 
-priis: 8-15(1774). 
- oare bysûnderheden: Mei oantekens út Uffenbach II (1753); Gabbema, Verhaal 

(1703), J.H. von Seelen, Mem. Stadeniana (1725), allegearre oer Gysbert Japix, en út 
Hamburger Freye Urtheile und Nachrichten per W. Stück, den 16. Januarii 1756 (in 
berjocht út "Leuwarden" oer "J. Althuysen, Friesche rijmlerij"); ek mei in neiteke-
ning fan it GJ-portret fan 1687; en fierders mei in brief fan J.H. von Seelen en trije 
fan Chr. Funck, wêrfan't de parten dy't op GJ slane hjir opnommen binne yn 'e 
transkripsje fan drs. J. Visser. 

Hochehrwürdiger, hochgelahrter, hochzuehrender Herr Pastor, 
hochgeneigter Gönner, 
Mehr als einmahl habe ich bedauret. dass die letzte Gelegenhei(t) mit einem Buchdrucker, wo 
ich nicht irre, mir, ehe ich's vermuhten war, aus den Händen ging. Der jetzigen mit Mr. Haaren, 
meinem liebwerten Auditore, welcher sein Vaterland, Jevern, besuchen will, habe um soviel 
mehr warnehmen wollen, je langer ich Euer Hochehrwürden Antwort schuldig bin und 
zugleich geziemenden Danck für die mir gesandten gelehrten Scripta, welchen hiermit bester-
massen abstatten will. Von den Athenis Lubecensibus ist verwichen Jahr . . . 
Sollte ich das Glück haben, von Euer Hochehnvürden mit Mr. Haaren, der in Jever bey Mei-
nert Jansen Wittwe, in der St.-Annen anzutreffen, und um etliche (3-4) Wochen erst wieder zu
rückreisen wird, eine geneigte Antwort zu erhalten, wollte zugleich um einige Nachricht, da-
ferne sie anders zu haben, ersuchen von Gisbert Japix, dessen Friesche Rymlerye ich ehemals 
gesehen, und zwar die andere Edition, Leuwarden 1681, 4 herausgekommen. 
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Möchte gerne wissen, wann die erste Edition zum Vorschein gekommen und was sonst von 
dem Auetore und dessen Schriften merckwürdig. Verharre mit Empfehlung Gottes und herzli
chem Wunsch alles Vergnügens, Seegens und Wolergehns, 

Euer Hochehrwürden, 
Lübeck den 7 Julii meines hochgeschätzten Gönners, 
1723. ergebener Diener 

Jofannes] Henr[icus] von Seelen 
Praesentata die 27 Jul. 1723 
A Monsieur Chrétien Funck, ministre de la Parole de Dieu trèsfidel et trèsmérité à Aurich 
Avec un pacquet. Par ami, que Dieu conduise. 

Hochedler hochgelahrter hochzuehrender Herr Rector, insonders hochgeneigter Gönner, 
Dass auff Euer Hochedlen geehrtes vom 7 Julii dieses Jahres ich nicht ehr geandtwortet, sol
ches hat die hin und wieder angestellete Nachfrage nach des Gisbert Japix Frieschen Rymle-
ryen verursachet. Noch biss Dato bin ich nicht so glücklich gewesen, dass ich etwas richtiges 
weder von der Person noch von dem Wercke selbst erfahren können. Es muss in Warheit 
di(e)ser Poet nicht inter Stellas primae aut seeundae magnitudinis an den niederländischen 
Poetenhimmel gerechnet werden. 
Ein gelehrter und guter Kenner der alten Schrifften, Reformirter Religio(nis) Gerhard Outhoff, 
hat auff meine Anfrage dem guten Freund, dem ich deswegen Commission gegeben, einliegen
des mit eigner Hand geandtwortet. Ich bin alltäglich aus Leuwarden selbst einige Nachricht 
vermuthen. Wann solche glüc(k)Iich einlauffen solte, werde ich nicht erma(n)geln sie zu Über
briefen. Immittelst ab(er) . . . A(l)lein ich incommodire Euer Hochedlen mit (mei)nem zu 
langen Brieff, dannenhero schlie(sse) und versichere, dass mir nichts lieber (sei) als deroselben 
zu dienen, gestalt ich u(n)ter Anwünschung alles Segens von Gott verharre, 

Euer Hochedlen, meines hochwerthen 
Aurich den 15 Octobris 1723. Gönn(ers) ergebener Diene(r) 

Christianus Funck P.S. 

Herrn Herrn Daniel Kock, Bürgern und Buchbindern in Embden. 
Occasion. 

Hochgeehrter Herr, 
Ich bin von einem gelehrten ausserhalb Landes ersuchet worden, ihm eine Nachricht zu geben 
von Gissbert Japix Friesische Rymellerien, welche Anno 1681 in 4t zu Leuwarden zum andern-
mahl gedrücket sind. Weil nun weder der Autor noch das Buch mir bekandt. so ersuche meinen 
Herrn, bey Herrn Outhoff als einem Liebhaber der Gelehrsamkeit, meinentwegen und unter 
dienstlichem Gruss von mir, sich zu erkundigen, ob ihm gedachter Autor bekandt, was der In
halt des Buches sey und wannher es zum erstenmahl gedrucket worden. Mir wird daran ein 
sonderbarer Gefalle geschehen, und werde ich gerne wieder dienen, als der ich unter Ergebung 
in Gottes Schutz verharre, 
Aurich den 7. Augusti 1723. Meines hochgeeh(r)ten Herrn 

dienstwilliger Christian Funck 

An Herrn von Seelen 
Hochedler und hochgelahrter Herr Rector, insonders hochgeehrter Herr und Gönner, 
Nebst vorgängiger Gratulation zum neuen Jahr und hertzlicher Anwünschung alles Segens 
nehme ich die Freyheit eine Bitte an Euer Hochedlen ergehen zu lassen, in der guten Zuver
sicht, Sie werden darin hochgeneigt wilfahren. Es ist weitbekandt . . . 
Möchte auch wol gerne wissen, ob Euer Hochedlen meinen Bericht von Gysbert Japix Frie
schen Rymlerijen, welchen ich Anno 1727 etwa im Majo übergesandt, richtig bekommen. Euer 
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Hochedlen verzeihen, dass ich zu dieser Benachrichtigung ein Viertheistündchen mir ausbitte, 
so sonsten Ihren wichtigen Geschafften gewidmet sind, und leben versichert, dass wann ich 
Gelegenheit haben könnte, einige Gegendienste zu erweisen, ich nicht werde saumhafft seyn, 
alss der ich unter Empfehlung in die Hulde Gottes verharre, 
Aurich, den 4. Januarii 1729. Euer Hochedlen gebet- und dienst 

wil(liger) Diener N.N.P.Sen. 
[ = C.Funck] 

81.1985.08. Bonn, Universitätsbibliothek (Fb51) 
- bysûnderheden: Gjin oantekens. 

81.1985.09. Bredstedt/Bräist (gjin synj.) 
- eardere eigeners: Axel en Ellen Noack, dy't it eksimplaar 10-9-1951 skonken oan it 

Nordfr. Institut e.V., op 31-8-1965 troch Carsten Boysen oerdroegen oan it dy deis 
iepene Nordfr. Institut yn Bredstedt (meid. R.K. Holander,28-6-1985). 

81.1985.20. Cambridge USA: sj. Harvard 

81.1985.10. Chicago, Newberry Library (Bonaparte 10,620/621) 
- eardere eigener: Louis Lucien Bonaparte; syn hiele biblioteek waard yn 1901 troch 

Newberry Library kocht. "The Teutonic languages also form an extensive part of 
the collection, but it is clear that the Prince's main interest lay in obtaining every-
thing that related to the dialects of English and its nearest relative, Frisian. The 
works in these two alone equal in number those in all the rest of the group. His inte
rest in Frisian, however, seems to have declined after 1870, as the collection, very 
complete up to the year, includes only a few works of later date." (Handbook of The 
Newberry Library, Chicago 1938,24). 

- oare bysûnderheden: it twadde diel is fan 1684. 

81.1985.11. Columbus (Ohio), OSU (synj.ûnb.) 
- bysûnderheden: Gjin. 

81.1985.12. Dublin, Trinity College (Fag. C.4.58) 
- eardere eigener: Hendrik Fagel, út syn kolleksje kocht troch Trin. Coli. Libr. yn 

1802 (meid. M. Pollard, 21-4-1983). 

81 1985.13. Düsseldorf, UB (A Lit. 9592) 
- eardere eigener: Hermann Bottrich, Buenos Aires. 
- oare bysûnderheden: It twadde diel is fan 1684. 

81.1985.14. Göttingen, Nieders. Staats-und Universitätsbibliothek (8° Poet. Belg. 
3635) 
- eardere eigeners: D. von Stade; J.(?) C. (?) Schröter; Theodorus Hasaei; Gottlieb 

Ern. Schmid, dy't it yn 1803 oan de Keninklike Biblioteek yn Berlyn skonk. Doe't 
dy biblioteek it yn 'e njoggentjinde ieu ferkocht, kocht de Georg Augustbiblioteek 
te Göttingen it (Access. 22.107.4.M. 22569) (neffens eigendomsynskriften en 
-stimpels foaryn). 
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- oare bysûnderheden: Mei inkelde bibliografyske oantekeningen op titelblêd en by 
it Aen den ... Leezer en mei nûmering om de likernôch 20 rigels by Aen 
den .. . Leezer (1-15) en Yen suwnerlinge forhanlinge (dizze útjefte: bis. 367-398; 9-
63), foar't neist yn 'e hân fan Von Stade. Ien fan de bibliografyske ferwizings is nei 
"Hist. u. Ne . . . (?) Biblioth. Libr. nov. 1699. Sept. p. 678". 

81.1985.15. Den Haach, KB (848 A16) 
- eardere eigener: C. van Arckel (68.1725.01.). 

81.1985.16. Haarlem, Stadsbibliotheek (76C9) 
- eardereeigeners: [HesselVegelinvanClaerbergen];Margreta81.1683.04.(= Catha-

rina Margaretha van Vierssen); A. van der Willigen, dy't it eksimplaar mei syn hiele 
biblioteek ca. 1840 oan de SBH skonk (meid. HJ. Duijser, 7-12-1983 en 10-7-
1985). 

- oare bysûnderheden: "hb" (dat is: hoarnen bân); troch Van der Willigen kocht foar 
1-8 (oant. yn 187 E38, SB Haarlem); op rêch yn santjinde-ieuske hân: "Vriesche 
rymconst"; mei folgjende opdracht yn 'e hân fan Hessel Vegelin van Claerbergen 
(ferlykje xx.1683.03.): 

'K send u hier o allerbraefste, 
selfs in 't oog der onbescaefste, 
Davidts harp in 't fijnste goudt, 
Goris Jleuijt in 't dichste woudt, 
Mantua wil sich vemedren, 
'K send Virgiel in Friesse kledren, 
Bolswerdt stoft op dit Orakel 
Als der Grieken sevenscakel, 
Eertijts op Homeer, O Schrandre! 
peilt de geest van d' een en d' andre 
Reickt daemae den Lauwerier 
Aen het allerheetste vier, 
Al die Frijslandts grondt betrappen 
Sullen in de handen klappen, 
En uw vonnis richtich noemen 
'k wil den tegenspreker doemen, 
O geluckich die den drempel 
Staeg mach kussen van dien Tempel, 
Daermen dese maegt Margreta 
Eert als dochter van Sophia. 

'T gedult en deugt/ veredelen. 

1/ 11 7ber/ 1683. 
per amica,/ silentia Lunæ 

81.1985.17. Haarlem, Stadsbibliotheek (76C10) 
- eardere eigener: A. van der Willigen (sjoch 81.1985.16.). 
- oare bysûnderheden: Moai eksimplaar: "frb." (dat is: frânske bân); op blau papier, 

fersierd op sneed, fergulde op rêch (blommotyf tusken ribben) en op platten, moar-
mere skutblêden; Van der Willigen hat it presint krigen (neffens oant. fan him yn 
187 E38, SB Haarlem). 
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81.1985.18. Haarlem, Stadsbibliotheek (30OC3O) 
- eardere eigener: Mefr. H. Tuymelaar, dy't it eks. yn 1929 oan de biblioteek skonk 

(meid. HJ. Duijser, 7-12-1983). 
- oare bysûnderheden: Perkamint, mei blynstimpels op platten; titelblad ûntbrekt; 

fêststeld dat it ed.-1681 is oan (*)2v: Capitain (dêr't 1684 Capitein hat). 

81.1985.19. Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek (Lg 848) 
- bysûnderheden: Gjin. 

81.1985.20. Harvard, University Library (Neth 8465.5.1.1681) 
- bysûnderheden: Gjin. 

81.1985.21. Kopenhagen, Det Kongelige Bibliotek (75111,-53 4°) 
-bysûnderheden: Gjin. 

81.1985.67. Hearrenfean: sj. oan de ein fan dizze ôfdieling 

81.1985.22. Leiden, UB (1213B38) 
- eigener: MNL. 

81.1985.23. Leiden, ÜB (710 CIO) 
- bysûnderheden: Aide synjatuer UBL XIIQ 428 D. 

81.1985.24. Ljouwert, FA (gjin synj.) 
- eardere eigeners: DJ. de Witte, Heech; . . . de Witte 20-3-1948 Alkmaar. 
- priis: ƒ 110,- (yn 20e-ieuske hân). 

81.1985.25. Ljouwert, FA (gjin synj.) 
- eardere eigener: De Jong, Deinum (joech it yn twadde helte 20e ieu oan FA). 

81.1985.26. Ljouwert, FA (gjin synj.) 
- eardere eigeners: A.M. Ledeboer; H.K. Schippers juny 1919 (81.1919.01.). 

81.1985.27. Ljouwert, FA (gjin synj.) 
- eardere eigener: P. Sipma. 

81.1985.28. Ljouwert, FLMD (gjin synj.) 
- eardere eigener: Rely Jorritsma. 
- oare bysûnderheden: Lykas de measte boeken fan RJ fol mei faak kryptyske 

notysjes. 

81.1985.29. Ljouwert, FLMD (gjin synj.) 
- eardere eigeners: A. Meijer; ds. J.P. Eeringa, Oostwolde; M.K. Scholten. 
- priis: ƒ 25,- (1928; meid. M.K. Scholten); yn âld hânskrift: 1-16-0, likefolle as wêr't 

81.1767.01. foar ferkocht waard. 
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81.1985.30. Ljouwert, FM (gjin synj.) 
- eardere eigener: S.A. Gabbema (81.1681.01.; te sjen oan 'e hân fan skriuwen)-

FG. 
- bysûnderheden: Goudstimpele bân en platten, ferguld op sneed, blau papier; oan-

tekens yn de hân fan S.A. Gabbema neist 266,19: "Cambdenus p. CXXVIH"; neist 
267,8: "velleda quasi Spelleda van voorspellinge koomende"; op foarste skutblêd 
efteryn: "In de Aanspraak tot den Leezer staat, dat de Friezen eene H. voor de W. 
stelden, daar wy byvoegen, dat het der ouder Duyszen gewoonte was eene S. te ge-
bruyken als Swenne. Swer. Swan. Swa. Swie. Swelh. Swas. Swo. Swoden et confimi-
libus vide Not. Goldasti ad Paraeneticos veteres p. 355". 

81.1985.31. Ljouwert, FM (gjin synj.) 
- eardere eigeners: Boekhannel M. Hertzberger [te sjen oan los knipsel út Cat. Hertz

berger 1924 (81.1924.01.): 401- veau 22,50]; Roselius, Bremen. 
- priis: ƒ 22,50 (1924). 

81.1985.32. Ljouwert, PBF ( s 507 TL) 
- bysûnderheden: Mei (18e- en 19e-)ieuske ferklearringen fan mear as ien hân yn it 

Nederlânsk en ferliking mei útjefte-1668. 

81.1985.33. Ljouwert, PBF (s 507TL bis) 
- eardere eigeners: P.S. Waller Zeper; T. Gosliga. 

81.1985.34. Ljouwert, PBF (s 508 TL) 
- bysûnderheden: Blau papier, fergulde op sneed. 

81.1985.35. Ljouwert, PBF (s 508 TL bis) 
- eardere eigeners: Antje Feddes Hiddinga, dy't it joech oan Sijds Schaaff; Seerp 

Gratama; Oldenhuis Gratama; OLB Snits ( = 81.1838.02). 
- oare bysûnderheden: Blau papier. 

81.1985.36. Ljouwert, PBF (3173 TL) 
- bysûnderheden: Mei inkelde oantekens. 

81.1985.37. Ljouwert, PBF (3173 TL bis) 
- eardere eigener: J.H. Halbertsma (te sjen oan oantekens yn syn hânskrift); FG. 

81.1985.38. Ljouwert, PBF (3173 TL An) 
- eardere eigener: W.J. Aninga. 
- oare bysûnderheden: Sünder lofdichten De Schepperen Tymens (A Feitsma 1978, 

FR as boek, 108). 

81.1985.39. Ljouwert, PBF (BS 211b) 
- bysûnderheden: Eigendom fan it Selskip foar Fryske taal- en skriftekennisse; dit 

eksimplaar is brûkt foar de facsimile-útjefte yn diel I. 
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81.1985.40. Ljouwert, PBF (FBH 1080) 
- eardere eigeners: F. de Haan . . . z. 1877; F. Buitenrust Hettema. 
- oare bysûnderheden: Mei oant. fan F.B. Hettema; sûnder lofdichten De Schepper 

en Tymens (ferl. 81.1985.38.). 

g l 1985.41. Ljouwert, PBF (249 Hs) 
- eardere eigener: J.H. Halbertsma. 
- oare bysûnderheden: Fol mei oantekens fan J.H. Halbertsma; eardere synj.: 

3174 TL. 

81.1985.42. Ljouwert, PBF (Hs 575) 
- eardere eigeners: E. Wassenbergh [oan de hân fan skriuwen te sjen; 81.1828.01.]; [J. 

Stinstra]: P. de Clercq, út waans kolleksje de PBF it neffens it stamboeknûmer 
37158 yn 1942 kocht. 

- bysûnderheden: Fol mei oantekens fan Wassenbergh, ûnder mear oer wizen (sj. 
84.1985.07). 

81.1985.68. Ljouwert, PBF: sj. oan de ein fan dizze ôfdieling. 

81.1985.43. Ljouwert, Ottema-Kingmabibliotheek,museurn Princessehof (Fries 1873. 
Jap.) 
- bysûnderheden: Gjin. 

81 1985.44. Ljouwert, SBL (B 77) 
-bysûnderheden: Ynkommen foar 1870 (meid. drs. R. Kunst, GAL). 

81.1985.45. Londen, British Library (839.f.22.) 
-bysûnderheden: Kocht op 3-9-1851 (meid. A.E.C. Simoni, BL Londen, 30-3-

1981). 

81.1985.46. New York, Public Library (NHS Japiks) 
-eardere eigeners: Heinrich Leyser, Plagwitz-Leipzig, 1880; prof. dr. Hermann 

Paul, München. 

81.1985.47. Nijmegen, KU (428e318) 
- eardere eigener: Canisiuscollege, Nijmegen. 

81.1985.48. Oxford, Bodleian Library (303e.8) 
- eardere eigener: Op skutblêd "ex auctione . . . [net lêsber; meid. C. Hurst, BL Ox

ford, 25-9-1984] 1804]?]". 
- priis: 3-2- . 
-oare bysûnderheden: 19e-ieuske oantekening op skutblêd: "NB. Dit zeer zeld-

zaame en weinig voorkomende werkje . . . ". 

81.1985.49. Utrecht, UB (Z oct 3133) 
- eardere eigeners: [J. Hilarides] (te sjen oan syn hân fan skriuwen yn in pear oante-
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keningen); M. Tydeman (81.1804.01.); mooglik A. Wassenbergh (sjoch hjirûnder); 
Hennann Felix Wirth. 

- priis: 1-10 (1826; ynkl. 4 st. opjild). 
- oare bysûnderheden: Mei oantekens yn mear as ien hân; te identifïsearjen binne 

dy fan: 
G. Gosses II 22,r.2 "= Jus municipale"; id. 23,r.2:"= Codex Unia"; 
M. Tydeman: nochal wat bibliografyske oantekens; 
J. Hilarides skriuwtby "baetsen" (324,16): "Betsen seggen mijne Hindeloopers: als, 
kry het betsen, dat is een participium, bekken is infinitum"; en by "Doayter" (328,17): 
"Leeu my: Jæ habbe der niny ijn: mar sizze t dus, dooater, allijk az de Norman syn 
daater sprekt." 
Net identifisearre haw ik de hân dy't hjir en dêr by in wurd in ingelske oersetting 
skreaun hat, lykas by de rigels 9,9-10 (Leeg: "idle"; lôy: "sluggish"; schick: "order"; 
rôy: "pleasure"). 
A. Wassenbergh hat mooglik ek eigener west, want syn meidieling oer JA. Bäcker 
yn Dijkstra 1853,277 is sawat wurdlik gelyk oan in oantekening fan M. Tydeman yn 
dit eksimplaar. It soe ek wêze kinne, dat A. Wassenbergh dy oernommen hat út 
oantekens fan E. Wassenbergh, mar by him haw ik hjir neat fan fûn. Sjoch 
fierders xx.1793.01. 

81.1985.50. Weimar, Zentralbibliothek der Deutschen Klassik (14.3:34) 
- bysûnderheden: Gjin. 

81.1985.51. Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek (163.588-B) 
- bysûnderheden: Gjin. 

81.1985.52. J.K. Beetstra, Dokkum 
- eardere eigener: De Beaufort. 
- oare bysûnderheden: Efteryn is in stik papier mei ynnaaid, dat in ôfskrift út de 

twadde hân jout fan in akte fan "Adil de twade prins fen Frieschlân". De hân fan 
skriuwen docht tinken oan Ph.E. Vegelin van Claerbergen sines, mar in flechtige 
ferliking hat gjin reden ta identifikaasjejûn, eknet mei are Vegelins. Derisoanlie-
ding om krekt oan har te tinken fanwegen it feit, dat Pieter de Beaufort (1807-1876) 
mei in erfgenamt fan de Vegelins troude, nammentlik Cath. Joh. van Eysinga. 
In ôfskrift fan de tekst folget hjir. Sjoch foar kommentaar fierder Breuker 1984b, 
dy't ek yngiet op de ferhâlding fan dizze tekst ta in justjes ôfwikende redaksje dy't 
oerlevere is yn Gabbema syn hânskrift Fryske Bywirden (ed. Feitsma 1956a,83-
84). 

Un itjierneij dij wrâds schippingetrije tusen saan houndirt in triettien, het Adil de twade prins 
fen Frieschlân onder sijn lanslioe dij friiske schutel meij dij hoorn ijn sette. so hier leger be-
schreuwen stiet. It wier twa hondert jier sex in triettich foor Christi Comste. Dij frieske tafel wier 
al tij t versioen op hare karsten dagen in brulofts bij ijen Comsten meij trije principæle geriuech-
ten in den hienje vrije Oonspreke. Als dij taffei decket wier settenijor ærst saat, den buter den 
huwsbacken roggen brae den langen wetien brae, den wettien bollen in taske wiggen op. Dij 
frieske schutel hie ærst ijen oerijersche schincke, ten oorden ijen goe stuck pickel flask fen ijen 
Ox of vet kuw, ten trieften ijen tonge wol druke ijnne rijick in ijen twa cloend, ten tierden barge 
ripspier, ten fijften ijen hal barge holle in ten sexten twa saaten endtvogels hier ijtenije den it 
huwsbacken roggen bræ toe. 
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Dij oore schutel hiehuspot fen riere flæsckof schiepe fiaske. wierd riere flaskesocamenerpru-
men fen demast bij wiert schiepe flaske, so camener giele wirtelen bij, hier ijetenije dij wetin 
bolle of lange wetin bræ toe. Dij tredde schutel die hiet bredt fen yen fet schiep meij smoor dijer 
fen drip wier, overijetten, hier ijetenije dij taske wiggen to. Doe Caam dij frieske hoorn der 
mum ijen hæl kanne hamburger bier ijn koe. dij dronckenje twaarsom uwt. 

Onder dij principæle fen disse Copie stuwn schreuwen 
Adil 
In wier vertekene bij sijn soen dij sekretaris 
Obbe 

81.1985.53. J.I. Bergsma-Sijbesma, Aldeberkeap 
- eardere eigener: S. Sijbesma, dêrfoar dy syn heit A.D. Sijbesma of skoanheit J.H. 

van Loon (meid. mefr. J.I. Bergsma-Sijbesma, Aldeberkeap, nov. 1983); sjoch foar 
noch eardere eigeners: 81.1937.01. 

81.1985.54. L.H. Bouma, Oranjewâld 
- eardere eigener: O.H. Bouma, heit fan de tsjintwurdige besitter. 

81.1985.55. W.L. Brandsma, Grins 
- bysûnderheden: Bibl. oant. út ed.-Wassenbergh, Waatze Gribberts, 1820. 

81.1985.56. Ph.H. Breuker, Boazum 
- eardere eigener: Yn 1983 kocht fan Antikwariaat Brabant. 
- oare bysûnderheden: Achttjinde-ieuske ferwizing nei parallellen by Tjesck-moars 
fee-ængste. 

81.1985.57. J.van der Burg, Ljouwert 
- eardere eigener: B.L. van der Burg. 

81.1985.58. H. Dijkstra, Koudum 
- eardere eigeners: B.H. Dijkstra, Aldegea, dy't it kocht fan boekhannel De Tille, 

Ljouwert; [P.] L[eendertz]; B., dy't it 19-10-1791 fan J. Messch [ . . . ?] krige. 
- oare bysûnderheden: Mei gans oantekens fan L., oan de hân fan skriuwen te identi-

fisearjen as P. Leendertz. 

81.1985.59. C. van Eysinga, Ysbrechtum 
- bysûnderheden: Op los papier, yn mooglik achttjinde-ieuske hân, oersetting fan de 

earste strofe fan Iaën iz Ijeafte (tekst 22): 
Wanneer wy, lieve Swerus! 
Te zaam' uit kortswyl worst'len, 
Malkanderen naar zetten 
Ter sluik melkander kusschen, 
of dartel speelziek stoeien, 
Dan noemt gij my, dief, dief. 
Om dat ik kuschbegeerig 
Terwyl, ik u omhelze, 
Heel stilletjes en zoetjes/ zachtjes. 
Uw mond met zachte haairen 
Omringd, twee, driemaal drukke. 

89 

wumkes.nl



81.1985.60. A. Feitsma, Grou 
- bysûnderheden: Kocht fan boekhannel De Tille, Ljouwert, yn 1966. 

81.1985.61. J. Hibma-Bergmans, Achlum 
- eardere eigener: R. Posthumus, Waaksens, foarfaar fan tsjintwurdich eigener-

ske. 

81.1985.62. J. Knol, Dokkum 
- eardere eigener: Bouma's Boekhuis (81.1977.01.); S.Iz. Wiselius (81.1845.02). 

81.1985.63. G.A. Piebenga, Grins 
- eardere eigener: J.T. Piebenga; Feijens. 

81.1986.64. A.M.J. Riemersma, Grins 
- eardere eigener: Katharina Lescailje? De iennichste reden om oan har te tinken is 

dat se mei alle trije boeken dy't yn de bân site, yn ferbân te bringen is: yn de beide 
lésten steane lofdichten fan en op har en GJ kin se fan witten hawwe troch har heit 
Jacob Lescailje. De tsjintwurdige eigener kocht it boek yn 1986 fan in 
partikulier. 

- bysûnderheden: Yn ien (âlde) kartonnen bân mei: J. Pluimer, Gedichten. Amster
dam 1692, en: Pieter Nuyts, De Bredaasche Klio . . . , Amsterdam 1679 (by de er
ven J. Lescailje). 

81.1985.65. A.S. Santema-Zwaagstra, Ljouwert 
- eardere eigener: W. Schuil (?) (meid. mefr. Santema). 

81.1985.66. J. Veltman, Drachten 
- bysûnderheden: Gjin. 

81.1985.67. Hearrenfean, Museum Willem van Haren (gjin synj.) 
- eardere eigeners: Erven De Zee, Hearrenfean, dy't it boek as ûnderdiel fan de 

kolleksje-De Zee om 1985 hinne oan it museum tamakken; F. Jac. de Zee, dy't it 
kocht of krige yn 1902 neffens in oantekening op it foarste skutblêd. 

-bysûnderheden: Mei inkelde ferbetteringen neffens de edysje-1668 yn in 
achttjinde-ieuske hân en in list fan "Druwkfouten yn it eerste deel te vor- betterjen" 
yn in hân fan likernôch 1800 op it efterste skutblêd. 

81.1985.68. Ljouwert, PBF (3174 TL bis) 
- eardere eigener: P. de Lange, Hilversum, dy't it yn 1987 oan de PBF skonk. 
- bysûnderheden: Mei portretgravuere fan Sibylle van Griethuysen ynplakt neist bis. 

87. De gravuere is deselde as yn Eydelshemius/Griethuysen, Hemelsche Troost-
Borne (1651). 

3.2.1.1.1.4. FR 1684 
84.1985.01. Amsterdam, Meertensinstituut (gjin synj.) 
- eardere eigener: A. Beekhuis-Hesselink, Snits. 
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84.1985.02. Amsterdam, UvA (1377 G6) 
- eardere eigeners: S. van der Burg; DJ. de Jong 1867. 

84.1985.03. Amsterdam,UvA (461 F7) 
- bysúnderheden: Ynbûn mei S.A. Gabbema. Verhaal van de stad Leeuwarden, Fra-

neker 1701 (earder 84.1715.01; 84.1845.01). 

84.1985.04. Brussel, KB (VH 23.983A LP) 
- eardere eigeners: Abt Thirion; Karel van Hulthem, waans biblioteek de Belgyske 

regearing yn 1836 kocht (meid. G. Colin, KB Brussel. 27-10-1981) (sj. 84.1836.01 
en 84.1769.01). 

84.1985.05. Cambridge, Universiry Library (Hhh. 1126) 
- bysúnderheden: Ynboekt 16-8-1924 (meid. DJ. McKitterich, UL Cambridge, 8-2-

1982). 

84.1985.06. Grins, UB (Eta Eta 13) 
- bysúnderheden: Mei in oantekening út S.A. Gabbema, Verhaal, yn in dútske hân, 

en mei rigelnûmering yn 'e hân fan A. Feitsma. 

84.1985.23. Hearrenfean: sj. oan de ein fan dizze ôfdieling 

84.1985.07. Ljouwert, FLMD (gjin synj.) 
- eardere eigeners: J. Dam, Warkum, yn 1778 fan him kocht troch D. Lenige, Mak-

kum, yn 1804 troch Pieter Piers Smeding, Makkum (neffens oantekeningen yn it 
eks. sels), letter fan G. Kamminga-Posthumus, dy"t it om 1962 hinne oan de stêd 
Dokkum skonk (Brouwer 1962,161). 

- prizen: 4-4-0 (1778); 1-0-0 (1804). 
- oare bysúnderheden: Mei portret neffens 1687, tekene troch Adam Sijbel. Yn in 

santjinde-ieuske hân binne by inkelde wizen oaren set: op bis. 33 (tekst 18; Si c'est 
pour mon pucellage) "Fijttie Floris mijn speelnootie etc"; bis. 35 (tekst 20; Van 
Goosen): "bij de waagh al in het tontie etc. of Bakt een wafeltie of twee, wiltet etc"; 
bis. 39 (tekst 23; Si c'est pour mon pucellage) "Fijttie Floris etc"; bis. 78 (tekst 33; 
Yets moet ick u Laura vragen &c Iean de Nivelle &c) "Cupidotie, minnegodje etc"; 
en bis. 175 (tekst 46.24, Free-Bea; Schoonste Herderinne &c.) "Smidt met sijn vrien-
dinne, trouden op een manendag etc." E. Wassenbergh hat yn syn eksimplaar 
(81.1985.42) yn de trilderige hân fan syn âlderdom krekt deselde oanfollingen, dat 
dy hat dit eksimplaar om 1820 hinne grif liend. 

84.1985.08. Ljouwert, PBF (FBH 1078) 
- eardere eigeners: F. de Haan..z. 1878; F. Buitenrust Hettema. 
- oare bysúnderheden: Inkelde oantekeningen yn 'e hân fan F. Buitenrust 

Hettema. 

84.1985.09. Ljouwert, PBF (s509 TL) 
- bysúnderheden: Efteryn ynplakt stik papier mei Bilderdijks oersetting yn it Neder-

lânsk fan Tjesck-moar. Grootmoeders klacht (njoggentjinde-ieuske hân; 
ynkompleet). 
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84.1985.10. Ljouwert, PBF (s509 TL bis) 
- bysûnderheden: Op titelblêd: "a.n.". 

84.1985.11. Ljouwert, PBF (s509 TL ter) 
- eigener: OLB Snits (brûklien PBF 1966). 

84.1985.12. Marburg, UB (XVI B 180 r) 
- eardere eigener: "H. H[aanstra?] Ingenr 6-6-1755". 

84.1985.13. München,Bayerische Staatsbibliothek (4° P.o. rel. 855) 
- eardere eigener: "Der Originaleinband ist erhalten und trägt das Wappensupra-

libros des 17. Jahrhunderts der Kurfürstlichen Bibliothek in München, unserer 
Vorläuferinstitution" (meid. dr. Pointner, BS München, 5-9-1984). 

84.1985.14. Nijmegen, KU (529 C21) 
- eardere eigener: Canisiuscollege; Bibl. Semin. S.J. Prov. Neerl. 

84.1985.15. Uppsala, ÜB (Litt. Nederl. (Inv. nr. Kk, 47)) 
- eardere eigener: J.G. Sparwenfeldt, Amstelodami 1707. 
- oare bysûnderheden: Yn hân Sparwenfeldt op titelblêd: "document: linguæ Fri-

sicæ cum Grammatica dialect: Theuton. et Celtici: lingg:". 

84.1985.16. Utrecht, UB (Zqu 22) 
- bysûnderheden: Gjin. 

84.1985.17. Ph.H. Breuker, Boazum 
- eardere eigeners: W. Bilderdijk (sj. 84.1797.01.); boekhannel E. Hauswedell, Ham

burg (oan potleadnûmer 238 op foarste skutblêd te sjen: sjoch 84.1975.01); boek
hannel De Tille, Ljouwert, dêr't de tsjintwurdige eigener it yn 1980 fan kocht. 

- oare bysûnderheden: Buten de hân fan Bilderdijk noch fan ien of twa oaren in bi-
bliografyske oantekening; it twadde diel is fan 1681. 

84.1985.18. Ph.H. Breuker, Boazum 
- eardere eigener: N. E(pkema?) neffens oantekening yn achttjinde-ieuske hân op 

léste bledside diel II: de letters lykje op de earsten fan Epkema syn hantekening ûn-
der de iennichste brief dy't ik fan him ken (fan 15-6-1784 oan U. van Burmania, yn 
EVC 209, RAF); A. van der Minne-Buma, fan wa't D. A. Tamminga it krige, dy't it yn 
febr. 1986 oan de tsjintwurdige eigener joech. 

84.1985.19. K. Sikkema, Ljouwert 
- bysûnderheden: Om 1945 hinne kocht by de Noordned. Boekhandel te Ljouwert; 

mooglik ien fan de eksimplaren 84.1880.03.-04.: J.T. Eekhoff syn boekwinkel gong 
via F.L. Uffelie yn 1920 oer nei de Noordned. Boekhandel (sj. Hoekema e.o. 
1980, 30). 
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84.1986.20. Boekhannel De Tille, Ljouwert 
- bân: Heallear. 
- oare bysûnderheden: Eigendomsmerk ds. T.F. de Haan. 

84.1985.21. J. Veltman, Drachten 
- bysûnderheden: Bis. 5-9 derüt snijd en ferfongen troch ófskrift; yn oare hân is titel-

blêd rwadde diel oerskreaun, wylst wer in oaren it Latyn fan it FARGMENTUM (II 
14 e.f.) ferbettere hat, alle trije mooglik wol achttjinde-ieusk. 

84.1985.22. J. Veltman, Drachten 
- eardere eigeners: M. von Wicht 1736 (84.1736.01.); [T.D.] Wiarda 1779 (84.1779.02.); 

Jaap van Gelderen. 
- oare bysûnderheden: Inkelde bibliografyske oantekens en inkelde (krityske) op-

merkings by Aan den Taal- en Spraak-Frieschkundige Leezer, en by de noat yn II bis. 
37, yn in hân, net letter as de achttjinde ieu. 

84.1985.23. Hearrenfean, Museum Willem van Haren (gjin synj.) 
- eardere eigeners: Tsjead Oedsma Hylkema dy't it yn 1923 oan Sjouke de Zee pre

sint joech; ca. 1985 as diel fan de kolleksje-De Zee oan it museum legatearre. 

3.2.1.1.1-5. Letter weirekke eksimplaren 
By it neifreegjen fan biblioteken die bliken dat der eksimplaren weirekke binne. Dy 
folge hjir. 

81.0000.01. Ann Arbor, University of Michigan 
- Neamd yn NUC, weirekke yn de Graduate Library's collection (meid. Jane G. Fla-

ner. UL Ann Arbor, 12-2-1982). 

81.0000.02. Berkeley (Cal.), UC 
- Neamd yn NUC;" our edition is missing. We have searched for it several times" 

(meid. UC Berkeley, 5-3-1981). 

81.0000.03. Berlyn, Deutsche Staatsbibliothek 
- "Leider gehort dieses Exemplar zu den während des Krieges ausgelagerten Bestän

den, über deren Verbleib nichts Näheres bekannt ist" (meid. Erika Rother, DS Ber
lyn, 13-11-1981). 

81.0000.04. Bremen, Staats- und Universitätsbibliothek (41.c. 283.) 
- "im [2. Welt-] Krieg durch Auslagerung verloren gegangen" (meid. dr. Gerhard 

Knoll, SUB Bremen, 31-10-1984). 

81.0000.05. Middelburg, PBZ 
- "naar alle waarschijnlijkheid verloren gegaan bij de brand in 1940" (meid. R.M. 

Rijkse, PBZ Middelburg, 16-2-1982). 
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84.0000.01. Bremen, Staats- und Universitätsbibliothek 
- "im (2. Welt-)Krieg durch auslagemng verloren gegangen "(meid. dr. Gerhard 

Knoll, SUB Bremen, 31-10-1984). 

3.2.1.1.2. Opjeften út katalogi, argivalia en literatuer 
By it sykjen om lezers fan santjinde-ieuske eksimplaren haw ik gebrùk makke 
fan: 
1. Feiling- en antikwariaatskatalogi: 

- Bibliografy-W.Gs. Hellinga, kaartsysteem UvA. 
- Bibliografy-W.P. van Stockum, kaartsysteem UvA, Bibl. Vereen. 
- Bibliografy-J.W. Enschedé, fysje-apparaat UvA bibl. Vereen. 
- Bibliografy-PA. Tiele, fysje-apparaat UvA, Bibl. Vereen. 
- Feilingkatalogi PBF, SBL, KB, Vereen.; dr. B. van Selm makke my bekend mei 

guodden yn 'e BN te Parys. 
- Antikwariaatskatalogi fan T. de Jong, Ljouwert (1-67,1950-1960) en fan ant. De 

Tille, Ljouwert (1948-1984), beide út it argyf fan De Tille. 
- In omfraach yn 1983 ûnder sa'n tritich Nederlânske antikwariaten nei earder 

en aktueel besit; de oanskreaune antikwariaten binne opnommen yn noat 
54. 

- Jahrbuch der Auktionspreise für Bücher, Handschriften und Autographen 1-
34, Hamburg 1950-1985. 

- Book auction records 36-81 (1958-1983/4). 
- Taschenbuch der Auktionspreise alter Bücher 2-8 (1976-1982). 

Yn alle gefallen binne alle katalogi fan lju út Fryslân en ferwizings dêrnei nei-
gongen en fierders dy fan taalkundigen en inkelde oaren út de rest fan 
Nederlân. 

2. De ynventarisaasjeboeken fan alle nedergerjochten yn Fryslân (RAF), dy't oant 
likernôch 1800 ta rinne, en de famylje-argiven (RAF). It wurk is meast dien troch 
drs. Y. Brouwers en drs. C.P. Zijlstra. 

3. Eksimplaren dy't neamd wurde yn literatuer en argivalia foar 1822. 
4. Literêre neifolgings foar 1822. Allinne de dúdlik lykjende gefallen binne hjirûn-

der opnommen en tekene mei de tafoeging fan in stjerke (*) foar de 
kodearring. 

N.B. Net opnommen binne eksimplaren, neamd yn katalogi fan iepenbiere bibliote-
ken, omdat dy - as it goed is - yn 3.2.1.1.1 te finen binne. Likemin is dat hjir dien mei 
de nammen fan eardere besitters, sa't dy ôflaat wurde kinne út de bewarre eksimpla
ren (3.2.1.1.1). 

Ut de Catalogus der Bibliotheek van wijlen W. Eekhoff ... [Leeuwarden 1880], nim 
ik de list fan "Verkortingen" oer, dêr't de measte fan de oantroffen ôfkoartingen yn 
steane. Dêryn ûntbrekke "d.e.v." (68.1918.01.; demi reliure en vélin? (meid. Vereen.)) 
en "bl.b.", dat yn Bibliotheca Vriemoetiana . . . , Leovardiae [1761] stiet foar: 
"blanc. band/ met rood leder". 

l.p. ligatura pergamena. hoornen band. 
l.p.c. ligatura pergamena cordata. geribt hoornen band. 
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lg. 
s.tg. 
Lr. 
h. bd. 
ger. h. bd. 
fr.b. 
fr. bd. 
h. fr- bd. 
e. bd. 
h. e. bd. 
ebd . 
rinn. bd. 
h. linn. bd. 
r. led. bd. 
t. 
d. t. 
V. 

d. v. 
Fr. Bd. 
Hb Fr. Bd. 
Lw. Bd. 
Hb Lw. Bd. 

Hgatura gallica. fransche band. 
semi Hgatura gallica. half fransche band. 
Hgatura rubrica. rood lederen band. 
hoornen band. 
geribt hoornen band. 
[ge-]ribde band] 
fransche band. 
half fransche band. 
engelsche band. 
half engelsche band. 
cartonnen band. 
linnen band. 
half linnen band 
rood lederen band 
toile. linnen band 
demi toile. half linnen band. 
veau. kalfslederen band. 
demi veau. half kalfslederen band 
Französischer Band, fransche band. 
Halb Französ. Band, half fransche band. 
Leinwand Band. Hnnen band. 
Halb Leinwand Band, half linnen band. 

3.2.1.1.2-1. Friessche Tjerne 1640 

40.1640.01. Claude Fonteyne (utjouwer Friessche Tjerne, 1640) 

*40,1640.02. Petrus Baardt (folget yn Baardt 1640 Friessche Tjerne nei; sj. 5.3.6.1. 
1.1.2) 

*40.1649.01. S.A. Gabbema(tekenetfryskfersynDisputatio/Juridica/ . .. Publicæ 
censuræ subjicit/ Otto Swalve/ . . . Groningæ/ . . . MDCXLIX, mei: Slioechtyn 
Rioecht; ed. Feitsma 1956b, 64) 

*40.1659.01. Joh. Arcerius begjint syn promoasjefers "Op syn Friesk Housmans" foar 
Petrus Mellema mei de wurden: "Sljoucht en Rjoucht neij Housmans wyse/ Soe ik 
æk yen bytje pryse/" en jout dêrmei mooglik bliken dat er de Friessche Tjerne ("Een 
Friesche Brullofts-praet/ Fen Huws-Man Tzierne-maet" útkommen ûnder it symbo-
lum fan GJ, "Slioecht in Rioecht") kin (ed. Feitsma 1956b,101). 

3.2.1.1.2.2. FR 1668 

68.1668.01. Samuel van Haringhouk (Gysbert Japix, Friesche rymlerye, Bôalsert 
1668, op titelblêd as printer) 

68.1668.02. Meelcke Lasis (Gysbert Japix, Friesche rymlerye, Bôalsert 1668, 2E4r) 

68.1673.01. Upcko van Burmania (Wûn S25 nr. 25, RAF) 

*68.1677.01. Hero Galama (-, Op Foppe Juniors Oost-zee-tocht, yn: Foppe Foppes-
zoon Junior, Aanmerkelike Voyagie na de Oost-zee, Harlingen 1677) 
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68.1680.01. Johan Dullaart (-, Op het haastig overlijden van Hero Galama, yn: Har-
dowijn de Perefïxe, Historie van Hendrik de Groote . . . , oersetting J. Dullaart). 
Harlingen 1680) 
- bysûnderheden: GJ wurdt net mei namme neamd. 

68.1681.01. Simon Abbes Gabbema (Gysbert Japix, Friesche rymlerye, Leuward 
1681, [(*)4]r) 

68.1732.01. Sicco à Goslinga (Bibliotheca . . . -, Leovardiae 1732: 4° 369, (PBF) 

68.1747.01. D'Aumale (Catalogus . . . -, Leovardiae 1747: 4° 72, 221AW, PBF) 
- priis: 0-13-0 (A. Ferwerda, Algemeene naam-lyst van boeken met de pry-

zen . . . Leeuwarden s.j. Il, 177, dy't lykwols 1681 opjout). 

68.1772.01. H. Cannegieter (Catalogus . . . -, Arnhem 1772: 4° 342, Vereen. Nv 
389) 
- bân: h.b. 

68.1777.01. Gvan Hasselt(C. Kiliani, Etymologicvm . . . ,Traiecti Batavorvm 1777, 
190) 
- bysûnderheden: Fanwegen feilingplak Arnhim, dêr't Van Hasselt wenne, faaks it-

selde eksimplaar as 68.1772.01. 

68.1778.01. Nie. Epkema (Friesch Jierboeckjen 1831, 5; brieven E. Epkema 20-11-
1793 en 14-5-1794 oan E. Wassenbergh, yn Hs. 1326, PBF) 
-bysûnderheden: No 68.1985.16.; sjochek 68.1793.01.; it jier 1778 is rùsd: it kin ek wol 

in pear jier earder west hawwe, dat Epkema syn soan GJ te lézen joech. Dat wie doe 
noch in jonge en it barde inkelde jierren foar't dy (yn 1782) studint te Frjentsjer 
waard. Omdat Epkema ek in eksimplaar fan 'e edysje fan 1684 hie (84.1985.18), is it 
net wis om hokker boek oft it om 1778 hinne gong. 

68.1787.01. Annaeus Ypey (brief fan 28-8-1787 oan [M.Tydeman] BPL 945, UB Lei
den; id. fan 20-3-1789, LTK 997,UB Leiden; -, Beknopte geschiede
nis . . . Groningen 1812, 525; Catalogus . . . -, Groningæ 1837:4° 747, 252 
AW,PBF) 
-bân: h. eng. b. (1837). 
- oare bysûnderheden: "De overledene heeft voorin geschreven: "Deze Bolswarder 

uitgave is niet alleen de beste, maar ook zeer zeldzaam voorkomende en bijkans 
onverkrijgbaar"" (1837); no 68.1985.08. 
It docht ût 'e brieven oan Tydeman bliken, dat Ypey op syn fersyk taalstúdzje fan 
GJ makke. It resultaat liket net publisearre te wezen, en is my ek net yn hânskrift be
kend. De passaazjes oer GJ binne: "Ik hoop bij de eerste gelegenheid iets op Uw 
verzoek te vervaardigen uit den Gijsbert Japix, en aan U en het genootschap voor te 
draagen, kunt Gij U nog myn verzoek herinneren, om mij hier in ter opzicht van 
het Ang. Saks: & Fr: Duitsch behulpzaam te weezen, en aan hetzelve voldoen, 
zulks zal mij ten hoogsten aangenaam zijn, en mij erkennend maaken" (28-8-
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1787). "Ik heb reeds voor eenigen tijd een begin gemaakt met mijne Taalkundige 
aanmerkingen over eenige stukken uit den GijsbertJapix, maar moest den verderen 
voortgang en voltooijing derzelven staken, omdat mij de waaren oorsprong en ei
genlijke betekenisse dier woorden, welke ik UWHG heb opgegeeven. duister was" 
(20-3-1789). Hokker genoatskip oft Ypey bedoelt, wurdt út "e brieven net dúdlik. Ty-
deman wie lid fan mear as ien, mar it feit it meast yn 'e reden om oan de Maatschap
pij der Nederlandse Letterkunde te Leiden te tinken. dêr't er ien fan de oprjochters fan 
wie en dy't gauris oan wurdstúdzjes en wurdboekwurk die (cf. Kossmann 1966). 

68.1789.01. E.M. van Burmania (Catalogus .. . -. Franeker 1789: 4° 998, SBL) 
-bysûnderheden: No 68.1985.12.? 

68.1793.01. E. Epkema (brief- s.d. [1793] oan E. Wassenbergh, Hs. 1326. nr. 46, PBF; 
id. 20-11-1793, Hs. 1326, nr. 47; -, Lectiones variantes . . . [1794], 246 Hs, PBF; brief 
fan 14-5-1794 oan E. Wassenbergh, Hs. 1326, nr. 48, PBF; Twaalfde verslag van het 
Friesch Genootschap . . . Leeuwarden 1840,238-239; J. Dirks, Frisiaca. Hs. 
1161,153, PBF) 
- bân: half engelsche band. 
- oare bysûnderheden: E. Epkema liende it eksimplaar fan syn broer en liende it út 

oan E. Wassenbergh (brief 14-5-1794); earder 68.1778.01, no. 68.1985.16. 

68.1793.02. Jac. Scheltema? (oantekening by syn oersetting yn hânskrift Riemer en 
Sape, argyf Beucker Andreae, ôfd. Jac. Scheltema F, 182a GAL) 
- bysûnderheden: S. seit dat er de Bolserter en de Ljouwerter útjefte brûkt hat, mar 

fan de earste blykt dat fierders net. 

68.1802.01. E. Nauta (lofdicht foar Wassenbergh, efter Voorrede, yn: Ev. Wassen
bergh. Taalkundige Bijdragen II, Franeker 1806, datearre 24-11-1802; brief fan 14-1-
1807 oan E. Wassenbergh, Hs. 1326, nr. 91a, PBF; brief fan 9-9-1820 oan I. Aebinga 
van Humalda, yn: EVC 333, RAF) 
- bysûnderheden: Dat Nauta in eksimplaar fan 1668 hie blykt út de brief fan 

1820. 

68.1806.01. Isaac Verwey (Hind. G17, RAF, cf. Postma, It Heitelân 1948,78; net-
datearre brief [út 1811] fan A. ten Broecke Hoekstra oan syn omke en muoike (te 
Snits), yn 146 Hs, PBF; dat Verwey in eksimplaar fan de edysje-1668 hie, blykt út de 
neamde brief) 

68.1811.01. J.F.M. Herbell (brief A ten Broecke Hoekstra, net-datearre (út 1811), oan 
omke en muoike (te Snits), yn 146 Hs, PBF; Catalogus . . . -, Leeuwarden [1819]: 4° 
290, 243 AW, PBF 
- bân: hoorn. b. 
- priis: 8,- . 
- oare bysûnderheden: Yn Catalogus . . . stiet as jier fan útjefte 1618; út de brief fan 

Hoekstra blykt dat Herbell in eksimplaar fan 1668 hie. 
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68.1811.02. P. Wierdsma (antwurd fan E. Wassenbergh fan 16-11-1811 op brief fan A. 
ten Broecke Hoekstra; yn 146 Hs., PBF) 
- bysûnderheden: Op de fraach fan Hoekstra oft Wassenbergh him in eksimplaar 

fan de edysje-1668 liene kin, antwurdet dy: "neque in hac regione nostra illos us-
quam exstare puto, nisi forte in una Bibliotheca Leovardiensi Petri Wierdsma". 
Hoekstra sels hat dy edysje net, Wassenbergh ek net. Op 'e feiling fan Wierdsma 
syn boeken en hânskriften kocht Hoekstra it eksimplaar fan Wierdsma (sj 
68.1813.01.). 

68.1812.01. J.H. Hoeufft (-, Taalkundige aanmerkingen . . . , Breda 1812,43) 

68.1812.02. C. Tichelaar (Catalogus . . . -, Franeker 1812: 4° 236, SBL) 

68.1813.01. A. ten Broecke Hoeks tra (sjoch oantekening by 81.1813.01.; Alg. Kunst-en 
Letter-bode 1813,138; Catalogus . . . -, Amsterdam 1829: 4° 244, 245AW, PBF) 
- bysûnderheden: "eerste druk, zeer zeldzaam" (1829); no 68.1985.12.; ein 1811 hie 

Hoekstra noch gjin eksimplaar fan de edysje-1668 (brief fan 29-10-1811 oan E. Was
senbergh, Hs. 1006, PBF). Hy kocht ien op 'e feiling fan P. Wierdsma syn boeken en 
hânskriften. Dat wie yn juny 1813. It eksimplaar stie net yn 'e printe katalogus, sa't 
Hoekstra sels meidielt (brief Hoekstra fan 10-7-1813 oan H. van Wijn, yn: 74 B2, 
KB). It eksimplaar dat er yn maart 1813 brükt hat (sjoch 81.1813.01), moaterliend 
hawwe, mooglik fan J.F.M. Herbell. 

68.1819.01. J.H. Halbertsma (brief fan 27-9-1819 oan E. Wassenbergh, yn: Hs. 
1326, PBF) 
- bysûnderheden: Yn de brief sitearret Halbertsma út in eksimplaar-1668, sûnderdat 

wis is oft it sinen is; letter hat er yn alle gefallen it eks. dat no 68.1985.10. is. 

68.1821.01.1. Aebinga van Humalda (Epkema 1821, 135 en W. Dijkstra 1853,239) 
- bysûnderheden: "In mijn exempl. van G.J. Leeuw. 1821, vind ik op bl. 9 bij den re

gel: ["] Doz so (litstu) my betjean ", door mij aangetekend: "ƒ« my litst er mey betjean 
Dear du loykeste oone leem". Aldus zijn deze regels verbeterd in eene aanteekening 
(denkelijk van den Dichter zelven) in eene Bolsw. uitgaaf, in't bezit van Jr. AEBINGA 
VAN HUMALDA N.N." (Dijkstra 1853,239) Yn syn eks. fan Epkema 1821 (s 510 
TL,PBF) hat W. Eekhoff op bis. 9 oantekene: "In my litst'er mey betjean,/ "Der du 
loykeste oone lean. Deze regels zijn alzoo gevonden op de rand van een Exem
plaar, dat zedert de uitgave onder de familie van den Dichter te Bolsward berust 
had. Æ v H." Eekhoff skreau dat, neffens syn oantekening op it skutblêd fan itselde 
boek, oer út "het ex." fan I. Aebinga van Humalda "toen ik van 1818-34 alle zonda
gen bij hem mögt doorbrengen en veel van hem leeren". De N.N. is dus 
Eekhoff. 
J. Halbertsma 1840,265 (Letterk. Naoogst) hat it ek oer dy oantekening: "Maar in 
eene Bolswarder uitgave uit eene oude Bolswarder familie vond ik op den 
rand, 

In my lister mey betjean, 
Der du loykeste oone lean" 
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Yn in brief fan 27-9-1819 oan E. Wassenbergh (Hs. 1326, PBF) lykwol s hellet er in ek-
simplaar fan de edysje-1681 oan: "Kan het U Hooggel. genoegen, zo zal ik hier twee 
verbeteringen in den tekst van Gysbert aanstippen, die ik op de rand van de Leeu
warder uitgave heb aangetekend gevonden door een ongeletterd Bolswarder Burger 
die voor omstreeks honderd jaren hier geboren moet zijn . . . Hier voor [ed.-1668, 
bis. 9,r.2 en 3 fan ûnderen] las hij: 

In my litst 'er meij betjean 
Der du loijkeste one lean 

[ en foar bis. 59, r.17 fan boppen:] 
Jeld het njoet, de Jeugd het wijld. 

Dy feroaring jout Eekhoff ek (s 510 TL, s.53, PBF), wer út it eksimplaar fan Humalda: 
"Jeld hett' njoet, de jeugd hett' wyld". Botte dúdlik yn hokker eksimplaar no krekt dy 
feroarings stien hawwe, is it al mei al net. Dêrom wol it jin noch wol oan, dat Hu
malda ien fan 1668 hân hat. 

68.1828.01. E. Wassenbergh (Catalogus . . . -, Franekerae 1828: 4° 783, C 6057, 
PBF) 
- priis: ƒ 18,-. 
- oare bysûnderheden: "hoogst zeldzaam"; kocht troch J. Stinstra; no (fia P. de 

Clercq, erfgenamt fan Stinstra) 68.1985.01.?; ein 1811 hie Wassenbergh noch gjin 
eksimplaar (sjoch 68.1811.02). 

68.1846.01. W.J. Tenckinck (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1846: 197; PBF) 
bàn: h.f.b. 

68.1847.01. F.D. Fontein (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1847: 4° 210; yn C 284, 
SBL) 
- bân: bl.b. 
- priis: ƒ 2,60. 
- oare bysûnderheden: "zeldzame druk"; mei portret; kocht troch Wijbenga 

68.1852.01. Jan Schouten (Catalogus . . . -, Amsterdam 1852: 4° 433; Vereen.) 
- priis: ƒ 1.70. 

68.1857.01. J. van Leeuwen (Letterkundige nalatenschap . . . -, Leeuwarden 1857: 
1443; C 1300, SBL) 
- bân: prachtband. 
- priis: ƒ 1,50. 
- oare bysûnderheden: "Zeldzame Ie druk"; kocht troch T.R. Dykstra; no 

68.1985.13.? 

68.1859.01. Boekhannel G.T.N. Suringar, Ljouwert, of M. Nijhoff, Den Haach (Essai 
d'une bibliographie de la Littérature Frisonne . . . ,1859, 11 nr. 100) 
- priis: ƒ 4,75. 
- oare bysûnderheden: "Première édition des poésies de GJ. Elle ne contient que la 
première partie de 1'édition mentionnée ci-dessus" (folget eks.-1684). 
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68.1874.01. M. de Haan Hettema (Catalogus . . . - en . . . S. Zandstra, Leeuwar
den 1874: 1933, Vereen. Nv 2349) 
- bân: f.b. 
- oare bysûnderheden: "Geschenk van Mr. A. van Halmael aan Jhr. M. Hettema"-

no 68.1985.12. 

68.1877.01. Boekhannel J. Swarts, Ljouwert (Catalogus eener hoogst belangrijke 
boekverzameling . . . , Leeuwarden 1877: 4° poezy 266; Pb 13761, PBF) 
- bân: h.e.b. 

68.1880.01. W. Eekhoff (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1880: 514; PBF) 
- bân: h.fr.b. 
- priis: ƒ 0,70. 
- oare bysûnderheden: Kocht troch H. Suringar. 

68.1887.01. Boekhannel J. Swarts, Ljouwert (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1887: nr. 
96; yn C 286, SBL) 
- bân: h.b. 

68.1896.01. J. van Loon (brief 15-1-1896 oan F. Buitenrust Hettema, yn FBH-Br(L), 
PBF; brief C. de Jong-van Loon 16-6-1926 oan Sj. de Zee, FLMD) 
- bân: boardpapieren bân (1926). 

68.1918.01. Boekhannel R.W.P. de Vries, Amsterdam (út kat. july 1918: 1422; 
bibliografy-Enschedé, Vereen.) 
- bân: d.e.v. 

68.1923.01. Bibliotheek Ver. Rembrandt (ferkeap troch R.W.P. de Vries, Amsterdam 
1923: nr. 850; bibliografy-Van Stockum, Vereen.) 

68.1943.01. Boekhannel DJ. Kamminga, Dokkum (brief fan 29-3-1943 oan D. 
Kalma, FLMD) 
- bân: learen rêch. 
- priis: ƒ 125,-. 
- oare byûnderheden: no 68.1985.08? 

68.1964.01. Boekhannel De Tille, Ljouwert (Third antiquarian bookfair, Nov. 21-
24, 1964) 
- bân: vellum 
- oare bysûnderheden: "The very rare first edition"; no 68.1985.17? 

3.2.1.1.2.3. FR 1681 
81.1681.01. Simon Abbes Gabbema (besoarger fan de útjefte fan 1681; sjoch ek 
81.1985.30) 
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81 1681.02. Gerrit Dirx Hoogslag (útjouwer 1681; "op de zolder: 42 Gysbert Jacobs 
Friesche Riemen" (1703), G 73,175v, GAL) 
. bysûnderheden: Omt se op souder stiene, hawwe it fêst net-ynbûne eksim-

plaren west. 

81.1681.03. Karst Tjallings (printer fan útjefte-1681) 

81.1681.04. Isaac de Schepper (lofdicht yn útjefte-1681) 

81.1681.05. Adriaan Tymens (lofdicht yn útjefte-1681) 

81.1681.06? Here Nannes (set op 24-1-1681 "Schole-Tjinner" ûnder syn hantekening 
(H.G. Mullum 22, RAF) wat er oars net docht en dat ek dêrom ferbân hâlde kin mei it 
"Schooltjenner" op it titelblad fan it twadde diel fan de edysje-Gabbema fan de FR 
út 1681) 

81.1687.01. Johannes Hilarides (Feitsma, Hilarides 1965, 215-216) 

81.1701.01. Adriaan Pars (-, Index Batavicus of Naamrol . . . , Leiden 1701,350; 
hjirnei ferwiist Johannes Vogt, Catalogus historico- criticvs Librorvm-rario-
rvm . . . , Hambvrgi 1738, 116,320) 
- bysûnderheden: "in een Voorreden . . . voor een seldsaam Boek, genaamd, GIJS-

BERT JAPIX Friesche RIJMLERIJE ens. tot Leeuwaarden gedrukt, 1681. in 4." 
(Pars 116). 

81.1703.01. Tobias Gutberleth W.F.T.N. (Catalogus . . . Librorum . . . , Frane-
queræ 1703: 4° 173, BL 11402. a46, Londen) 

81.1710.01. Z.C.von Uffenbach (-, Merkwuerdige Reisen durch Niedersachsen Hol
land und Engelland II. Frankfurt und Leipzig, 1753, 321) 
- bysûnderheden: Kocht yn in boekhannel te Harns. 

81.1711.01. Gustavus Carlson (Bibliotheca Carlsoniana . . . , Hagae-Comitis 1711: 
4° 2094, G 359, KB Den Haach) 

81.1713.01. Jacobus Rhenferdius (Catalogus . . . , Franequerae 1713: 4° 522, KB 
Kopenhagen 184 II 291) 
- priis: 1-1-0. 

81.1714.01. Lambert ten Kate (-, Aenleiding tot de Kennisse van het Verhevene deel 
der Nederduitsche Sprake . . . , Amsterdam 1723, 67, 110) 

81.1720.01. J.G. Eccard (-, Leges Francorvm Salicae et Ripvariorvm . . . , Francof. 
et Lipsiae 1720,83) 
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81.1725.01. Cornelis van Arckel (Bibliotheca Arckeliana . . . , Roterodami 1725: 
poëta 4°: 844, Vereen.) 
- priis: 6-0-0; neffens oantekening yn it eks. op 'e feiling-Van Arckel kocht foar 6-6-0, 

dat betsjut dus in opsintepersintaazje fan 5 
- oare bysûnderheden: No 81.1985.15. 

81.1725.02. David van Hoogstraten (Bibliotheca Hoogstratena . . . : poetae 4°: 
282, Vereen.) 
- priis: 3-10-0. 
- oare bysûnderheden: Kocht troch Hartog. 

81.1725.03. J.H.von Seelen (-, Memoria Stadeniana . . . , Hambvrgi 1725,98; hjirút 
oernommen yn: [J.G. Schelhorn,] Amoenitates literariae V, Frankfurt 1726, 260; en 
yn: Johannes Vogt, Catalogvs historico-criticvs Librorvm-rariorvm . . . , Hambvrgi 
1738, 320) 
- bysûnderheden: "rarissimum esse tum alibi, tum in ipsa etiam Frisia" (1725); sjoch 

81. 1985.07. 

81.1729.01. Broersma (A. Ferwerda, Algemeene naam-lyst van boeken met de pry-
zen . . . , Leeuwarden s.j. I dl.1 st,177) 
- priis: 1-19-0. 
- oare bysûnderheden: 1681 is net wis: sjoch foar kontrolearbere fout fan 

Ferwerda: 68.1747.01. 

81.1730.01. [Allard van] Burum (A Ferwerda, Algemeene naam-lyst van boeken met 
de pryzen . . . , Leeuwarden s.j.,I 1,177) 
- priis: 5-2-8. 
-oare bysûnderheden:1681 is net wis: sjoch foar kontrolearbere fout Ferwerda: 

68.1747.01. 

81.1734.01. H.W. baron van Aylva (Catalogus . . . -, Leovardiae 1734: 355, 
Vereen.) 
- priis: 2-17-8 (A. Ferwerda, Algemeene naam-lyst . . . , Leeuwarden s.j., I 1, 

177) 

81.1744.01. Isaac Ie Long (Bibliotheca . . . , Amstelodami 1744: 4° 164, Vereen.) 
- bysûnderheden: "Raar". 

81.1745.01. [Johan] Vegelin van Claerbergen (yn Catalogus . . . - (hs.), EVC 
1333b, RAF) 
- bysûnderheden: Jiertal 1745 ôflaat; oan de hân fan skriuwen eigener identifïsearre 

as Johan; mooglik earder fan Nehemia (8x. 1710.01) of Philip Frederik (8x.1702.01), 
fan wa't Johan erfde, sa't út deselde Catalogus blykt; sj. ek 81.1770.01. en 
81.1985.52. 

81.1745.02. [Johan] Vegelin van Claerbergen (Catalogus . . . - (hs.), yn EVC 1333b, 
RAF) 
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. bysûnderheden: Jiertal 1745 ôflaat; oan de hân fan skriuwen de eigener identifï-
searre as Johan: mooglik earder fan Nehemia (8x.1710.01.) of Philip Frederik 
(8x.1702.01.): sj. 81.1745.01.; sj. ek 81.1770.01. en 81.1985.52. 

gl.1746.01. M. von Wicht (-, Das Ostfriesische Landrecht, Aurich [1746],43 

81.1747.01. Jacobus Leenegra (Catalogi . . . -, Leovardiae [1747]: 4° 146, SBL) 
- bân: fr. band. 

81.1750.01. Scheltinga (A. Ferwerda, Algemeene naam-lyst . . . , Leeuwarden s.j. 11, 
177) 
- priis: 3-0-0. 
- oare bysûnderheden: 1681 is net wis: sjoch foar kontrolearbere fout Ferwerda: 

68.1747.01. 

81.1750.02. Warner Lulofs (Een extra fraaye en groote Versaameling . . . , Amster
dam 1750; UB UvA 2348 G31; meid. dr. P. Visser) 
- bysûnderheden: Mei portret fan 1687. 

81.1751.01. Cornelis van Alkemade (Bibliotheca . . . -, Amsterdam 1751: Miscell. 
4° 648, Vereen. Nv 208) 

81.1752.01. Gerardus Maatschoen (Catalogus . . . -, Amsterdam 1752; Dg. Bibl., 
M\ 174, UB UvA; meid. dr. P. Visser) 

81.1753.01. [Johannes] Balck ([Bibliotheca Balckiana . . . , Franequerae 1753]: 4° 
886, yn 221 AW, PBF) 
- priis: 4-5-0. 
- oare bysûnderheden: Titelblêd feilingkatalogus ûntbrekt; dat it om de biblioteek 

fan Balck giet, blykt út in hânskriftlike oantekening foaryn, foar't neist fan feiling-
hâlder H. Strick sels. 

81.1760.01. Gemme van Burmania ([katalogus sûnder titelblêd] yn 224 AW, PBF: 
poetici 4° 759) 
- bân: fr. band. 
-priis: 1-18-0. 
- oare bysûnderheden: A. Ferwerda, Algemeene naam-lyst . . . , Leeuwarden s.j. 11, 

177 hat selde (?) eks. op feiling fan in Burmania op 1763. 

81.1766.01. E. Wassenbergh (Hs. 1318,5 PBF, "Cupido inermis: ex Gisberto Jacobs, 
Hoofdio Frisiaco adumbratww" folget latynske bewurking Kipedo Reauwe-bjuester 
(tekst 20), datearre op 1766; [-], Verhandeling over de eigennaamen der Friesen, Fra-
neker 1774, 82, 86,90,94; G. Benthem Reddingius, Specimen philologiæ patriae aca-
demicum . . . , Franequerae 1793, 44; Bibliotheca Wassenberghiana, Franekerae 
1828: 4° 784, C 6057, PBF) 
- priis: ƒ 20,-. 
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- oare bysûnderheden: "met veelvuldige op de rand geschrevene aanteekeningen 
van Prof. E. Wassenbergh"; kocht troch J. Stinstra, fan wa't A. Telting it liende om 
oantekens fan Wassenbergh oer te skriuwen yn syn eks. fan de útjefte-Epkema 
(3175 TL, PBF); no 81.1985.42. 

81.1767.01. [H. de] Bucquoy (A. Ferwerda, Algemeene naam-lyst . . . , Leeuwarden 
s.j. I 1, 177) 
- priis: 1-16-0. 
- oare bysûnderheden: Namme oanfolle mei GA. Wumkes, Stads- en dorpskroniek 

I, Leeuwarden 1930, 232; 1681 net wis (sjoch foar kontrolearbere fout Ferwerda: 
68.1747.01.); no 81.1985.29.? 

81.1768.01. N.N. (A. Ferwerda, Algemeene naam-lyst . . . , Leeuwarden s.j. I 1, 
177) 
- priis: 4-0-0. 
- oare bysûnderheden: Faaks HL. Lolkema, de iennichste dy't GA. Wumkes, Stads

en dorpskroniek I, Leeuwarden 1930, 233 neamt op 1768; 1681 net wis, sjoch foar 
kontrolearbere fout Ferwerda: 68.1747.01. 

81.1769.01. [Tjalling van] Sminia (A Ferwerda, Algemeene naam-lyst . . . , Leeu
warden s.j. I 1, 177) 
- priis: 3-0-0. 
- oare bysûnderheden: Namme oanfolle mei help fan GA. Wumkes, Stads- en 

dorpskroniek I, Leeuwarden 1930,240; 1681 net wis: sjoch foar kontrolearbere fout 
Ferwerda: 68.1747.01. 

81.1770.01. [in Vegelin van Claerbergen of ien fan har erfgenamten] (yn EVC 
1333b, RAF) 
- bysûnderheden: Datearring rûsd neffens jier ferskinen fan katalogisearre boeken; 

mooglik út 'e biblioteek fan Johan V. v. C. (81.1745.01.,81.1745.02.); sj. ek 
81.1985.52. 

81.1781.01. Joh. van Wijckel? Duco Folperda? (Catalogus . . . -, Leovardiae 1781: 
appendix 4° 110, SBL) 
- bân: eng. band. 

81.1782.01. Petrus Wierdsma ([- en P. Brantsma, útj.], Oude Friesche Wetten . . . I, 
Campen en Leeuwarden [1782] 27,35,62,88,97; id. deel II [1788] 339,367; Catalogus -, 
Leeuwarden 1813: 4° 246,232AW, PBF) 
- bysûnderheden: Yn 1782 en 1788isnetúttemeitsjenoftitom 1681 of 1684 giet en li-

kemin waans eksimplaar oft it is, Wierdsma of Brantsma sines. 

81.1783.01. [Lemstra] (Catalogus . . . , Leeuwarden 1783: 4° 323, PBF) 
- bân: ing. 
- oare bysûnderheden: Namme Lemstra net op titelblêd, maryn kontemporêne hân 

tafoege; yn deselde katalogus ek "aanhangzel" mei boeken fan Joh. Knok, mar GJ 
sit yn part [Lemstra]. 
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81.1784.01. Joh. Schrader (Bibliotheca Schraderiana . . . , Franequerae [1784]: 4° 
697, 227AW bis, PBF) 
- bân: h.b. 
- priis: 5-15-0. 

81.1788.01. Pybo Steenstra (Catalogus . . . -, Amsterdam 1788: 355, Vereen.) 

81.1789.01. E.M. van Burmania (Catalogus . . . -, Franeker 1789: 4° 950,SBL) 
- bân: eng. band 

81.1793.01. E. Epkema (brief- s.d. [1793] oan E. Wassenbergh, Hs.1326, nr.46, PBF; -, 
Lectiones variantes . . . [1794], 246 Hs., PBF) 

81.1793.02. Jac. Scheltema (oantekening by syn oersetting yn hânskrift Riemer en 
Sape, argyf Beucker Andreae, ôfd. Jac. Scheltema F, 182a GAL; Catalogus . . . -, 
Utrecht 1836, Vereen.) 
-priis: ƒ 1 , - (1836). 
- oare bysûnderheden: Kocht troch [L.G.?] Viss[ch?]er (1836). 

81.1801.01. R. Koopmans (Vaderlandsch magazijn van wetenschap, kunst en smaak 
I 2, Amsterdam 1801,848; R. Koopmans, Redevoeringen en Verhandelingen II, Am
sterdam 1820,288) 

81.1802.01. JA. de Chalmot (Catalogus . . . -, Zwolle 1802:259, Vereen.) 

81.1804.01. M. Tydeman (brief- fan 28-2-1804 oan E. Wassenbergh, Hs.1326, nr.73, 
PBF; Catalogus . . . -, 1826: 687, Vereen.) 
- priis: 1-6-0. 
- oare bysûnderheden: No 81.1985.49. 

81.1804.02. A. Wassenbergh Ez. (brief - fan 23-5-1804 oan G.T. Suringar, Hs. 1811, 
PBF) 

81.1808.01. H. Oosterbaan (Catalogus . . . -, Harlingae et Franequerae [1808]: 4° 
435, B5246 PBF) 
- priis: 5-0-0. 

81.1808.02. Jan Zeper (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1808: 4° 61, SBL) 

81.1809.01. J.C. Adelung (-, Mithridates . . . II. Berlin 1809,234-235) 
- bysûnderheden: Adelung merkt op dat it Frysk fan GJ "weit unverständlicher" is as 

it Frysk fan it Us Heit by Vulcanius 1597, dat mear op it Nederlânsk liket. 

81.1812.01. C. Tichelaar (Catalogus . . . -, Franeker 1812: 4° 170, SBL) 

81.1813.01. A ten Broecke Hoekstra (81.1985.01.: op skutblêd foaryn skreaun yn 'e 
hân fan Hoekstra: "deeze uitgave van Gysbert Japix is met dien van den jaare 
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1668 . . . vergeleken, en verbeterd door A. ten Broecke Hoekstra, Maart 1813"; -, Al-
gemeene Konst- en Letter- bode 1813,139; Catalogus . . . -, Amsterdam 1829: 4° 
245, 245 AW, PBF) 
- priis: 12-5-0 (of 1-2-5?; 1829). 
- oare bysûnderheden: "met vele geschrevene aantekeningen". 

81.1813.02. Henricus Waardenburg (Catalogus . . . -, Harlemi 1813: 119, Vereen.) 

81.1816.01. [P.C. Scheltema] (brief fan P[aulus] f [an] A[chlum?] yn 'e hân fan Schel-
tema fan 18-5-1816 oan J.H. Hoeufft, Ltk 109, UB Leiden; id. fan Poulis Knillis Schel
tema fan 7-6-1816, Ltk 109, UB Leiden; anonime brief [yn hân Scheltema] s.d. [n.o.f. 
stikje yn Leeuwarder Courant fan 19-5-1820] oan E. Wassenbergh, Hs. 1326, nr. 
101a, PBF) 

81.1819.01. J.H. Halbertsma (brief fan 27-9-1819 oan E. Wassenbergh, Hs. 1326, nr. 
101, PBF) 
- bysûnderheden: "twee verbeteringen . . . op de rand door een ongeletterd Bols-

warder Burger die voor omstreeks honderd jaren hier [Bolsert] geboren moet zijn": 
[bis.13]: "In my litst' ermeij betjean/ Der du loijkeste' one lean."; [bis. 57]: "Jeld het 
njoet, de Jeugd het wijld,"; sjoch ek 68.1821.01. 

81.1821.01. Hendrik Frieseman (Catalogus . . . -, Amsterdam 1821: 198, Vereen.) 

81.1821.02. J.D. Ankringa (Constanterargyf, Hs. 1540, not. 12-2-1821, PBF; 
Catalogus . . . -, Leeuwarden 1860; 247, SBL) 
- bysûnderheden: Neffens de oantekening fan 1821 brûkte Ankringa in eksimplaar 

fan de Ljouwerter útjefte; yn de Cat. fan 1860 giet it om in eksimplaar sûnder titel en 
mei portret fan 1687. 

81.1822.01. G.S. Stinstra of I. Wildschut (Catalogus . . . -. Harlingen [1822]: 4° 108, 
B5247, PBF) 
- bân: e.b. 
-priis: 5-10-0. 

81.1822.02. Petrus Stinstra (Catalogus . . . -, Harlingae 1822: 4° 1124, C13601, 
PBF) 
- priis: 5-10-0. 
- oare bysûnderheden: Kocht troch J. Stinstra. 

81.1824.01. Albertus Jacobus Conradi (Catalogus . . . -, Harlingae 1824: 4° 813, 
PBF) 
- bân: fr.b. 

81.1827.01. C.Ekama (Catalogus . . . -, Leiden 1827: 4° 396, Vereen. Nvl088a) 
- bysûnderheden: "met een band Mss.". 
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81.1829.01. D.H. Beucker Andreae (Catalogue . . . -, Leeuwarden 1829: Poeta Belgi 
4°: 815, 15776, KB Den Haach) 
- bân: h.b. 
- priis: ƒ 1,50. 
- oare bysunderheden: Kocht troch v[an] L[eeuwen?]; sjoch 81.1857.01. 

81.1832.01. W. Bilderdijk (Catalogus . . . -, Amsterdam 1832: 4° 173, PBF; id. re
print Bilderdijkmuseum 1988) 
- bân: h.b. 
- priis: 1,- (kocht troch de boekferkeaper J. Immerzeel jr., Amsterdam). 

81.1835.01. Gabinus de Wal (Catalogus . . . -. Groningae 1835: 3487, 249AW, 
PBF) 
- bân: fr.b. 

81.1838.01. Jan Brouwer (Catalogus . . . -, Leovardiae 1838: Poetae 4°: 336, yn C 
284, SBL) 
- bân: p. 

81.1838.02. Seerp Gratama (Catalogus . . . -, Groningae 1838: 2549. C 6135, 
PBF) 
- bân: l.g. 
- oare bysunderheden: Op blau papier; letter 81.1872.01., no 81.1985.35. 

81.1839.01. F.J.J. van Scheltinga (Catalogus . . . -. Leeuwarden 1839: 4° 253. 
SBL) 
- bân: r.b. 
- priis: ƒ 0,35. 

81.1844.01. Henr. Amersfoordt (Catalogus . . . -, Snecae 1844: 4° 222, PBF) 
- bân: fr.b. 

81.1844.02. Thys Feenstra (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1844: 27, SBL) 

81.1845.01. L.M. de Boer? (Catalogus . . . ten deele nagelaten door -, Leeuwarden 
1845: 115, PBF) 
- bân: l.b. 

81.1845.02. S.Izn. Wiselius (Catalogus . . . -, Amsterdam 1845: 4° 521, Vereen.) 
-bysunderheden: Under itselde nr. ek: De Lapekoer, Dimter 1820 [!], tegearre 

foar/1,25. 

81.1847.01. F.D. Fontein (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1847: 4° 211, yn C 284. 
SBL) 
- bân: geb. 
- priis: ƒ 0,90. 
- oare bysunderheden: Kocht troch E. van der Wal (81.1861.01.) 
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81.1847.02. F.D. Fontein (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1847: 4° 212 yn C 284, 
SBL) 
- bân: h.e.b. 
- priis: ƒ 0,90. 
- oare bysûnderheden: Kocht troch D. Fontein; sjoch 81.1869.01. 

81.1847.03 N.N. (Catalogus van vier verzamelingen . . . , Leeuwarden en Franeker 
1847: Appendix III 4° 57, PBF) 
- priis: ƒ 0,70 
- oare bysûnderheden: Kocht troch S. Wybenga; de boeken komme út it besit fan 

fjouwer ferstoarne Frjentsjerters: Joh. Stinstra, P. Fontein, A. Stinstra en Sybr. 
Wybenga. 

81.1849.01. Stichting AF.van Schurman (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1849: mis-
cellanei 461, PBF) 

81.1850.01. J.F. Boereboom van Sloterdyck? (Catalogus . . . ten deele nagalaten 
door -, Leeuwarden 1850: 187, PBF) 

81.1852.01. I. Eekma of W.M. Reinbach? (Catalogus . . . Meerendeels nagelaten 
door -, Leeuwarden 1852: 196, PBF) 

81.1853.01. J.HA. Weijtingh? (Catalogus . . . - en van een Medicinae en art. obstetr. 
doctor, Leeuwarden 1853: 184, PBL) 
- bân: r.l.b. 

81.1855.01. Daam Fockema (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1855: 249, SBL) 
- bân: r.b. 

81.1856.01. K Hiddinga, P.A. Schik Viëtor of G. van der Meer (Catalogus . . . , 
Leeuwarden 1856: 267, PBF) 
- bân: e.b. 

81.1857.01. J. van Leeuwen (Letterkundige nalatenschap . . . -, C1300, SBL) 
- bân: h. fr. band. 
- priis: ƒ 0,60. 
- oare bysûnderheden: Kocht troch I. Telting; sjoch 81.1829.01. 

81.1860.01. B.H. van der Hacr? (Catalogus . . . - en . . . R. Wassenaar, Leeuwar-
den 1860: 511, Vereen.) 
- bân: h.b. 
- priis ƒ 1,00. 
- oare bysûnderheden: Kocht troch [J.?] Swarts; sj. ek 81.1860.02. 

81.1860.02. R. Wassenaar? (Catalogus . . . B.H.van der Haer . . . en . . . -, Leeu
warden 1860: 511 bis, Vereen.) 
- priis: ƒ 1,30. 
- oare bysûnderheden: Kocht troch [J.?] Swarts; sj. ek 81.1860.01. 
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gl. 1861.01. E. van der Wal (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1861: 286, PBF) 
- bân: e.b. 
- oare bysûnderheden: Earder 81.1847.01. 

81.1869.01. D. Fontein (Catalogus . . . -. Arnhem 1869: 1634, Vereen.) 
-bân: h.l.b. 
- oare bysûnderheden: Sjoch 81.1847.02. 

81.1872.01. F.de Haan Fz. (Catalogus van twee boekverzamelingen . . . , bestaande 
de eerste . . . -, Leeuwarden 1872: 763, SBL) 
- bân: f.b. 
- oare bysûnderheden: Op blau papier; earder 81.1838.02. 

81 1874.01. M. de Haan Hettema (Catalogus . . . -en . . . S.Zandstra . . . Leeu
warden 1874: 1933, Vereen. Nv 2349) 
- bân: r.b. 
- oare bysûnderheden: Om selde katalogusnûmer as 68.1985.12 (dat wis fan him is) 

taskreaun oan De Haan Hettema. 

81.1874.02. M.de Haan Hettema (Catalogus . . . -en . . . S.Zandstra . . . .Leeu
warden 1874: 1933, Vereen. Nv 2349) 
- bân: f.b. 
- oare bysûnderheden: Om selde katalogusnûmer as 68.1985.12 (dat wis fan him is) 

taskreaun oan De Haan Hettema. 

81.1875.01. Boekhannel M. Nijhoff, Den Haach (Livres anciens . . . -, La Haye 
1875: 1701) 
-priis: ƒ 4,-. 

81.1877.01. Boekhannel J. Swarts (Catalogus eener hoogst belangrijke boekverzame-
ling . . . . Leeuwarden 1877: 4° poezy 266, Pbl3761,PBF) 
- bân: f.b. verg. op snee fraai exempl. 
-oare bysûnderheden: 1661, dat as útjeftejier opjûn wurdt, opfette as printflater 

foarl681. 

81.1879.01. J.G. Ottema of A.J. Bruinsma? (Catalogus . . . hoofdzakelijk bestaande 
uit . . . -, Leeuwarden 1879: 236, PBF) 
-bân: l.b. 

81.1880.01. W. Eekhoff (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1880: 515, SBL) 
- bân: c. bd. 
- priis: ƒ 0,60. 
- oare bysûnderheden: mei portret; kocht troch J.T. Eekhoff. 

81.1880.02. W. Eekhoff (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1880: 516 quater, SBL) 
- bân: fr. bd. 
- priis: ƒ 0,40. 
- oare bysûnderheden: Kocht troch H. Suringar. 
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81.1886.01. Boekhannel J. Swarts, Ljouwert (Catalogus . . . ten deele nagelaten 
door . . . J.S. Engelsma Mebius . . . en F. Born . . . , Leeuwarden 1886:111, yn C 
286, SBL) 
- bân: f.b. 

81.1886.02. Boekhannel J. Swarts, Ljouwert (Catalogus . . . ten deele nagelaten 
door . . . J.S. Engelsma Mebius . . . enF.Born . . . , Leeuwarden 1886:112, ynC 
286, SBL) 
- bân: f.b. 

81.1887.01. Boekhannel J. Swarts, Ljouwert (Catalogus . . . , Leeuwarden 1887, yn 
C 286, SBL) 
- bân: l.b. 

81.1891.01. Boekhannel J. Swarts, Ljouwert (Catalogus . . . , Leeuwarden 1891: 592, 
yn C 286, SBL) 
- bân: h.e.b. 
- oare bysûnderheden: gevlekt. 

81.1891.02. Boekhannel J. Swarts, Ljouwert (Catalogus . . . Ten deele nagelaten 
door . . . D. Plantinus . . . en D. Hansma . . . . Leeuwarden 1891: 549. yn C 
286, SBL) 
- bân: e.b. 

81.1896.01. Jacobus van Loon (brief fan 15-1-1896 oan F. Buitenrust Hettema, yn: 
FBH-Br (L), PBF; brief C.de Jong-van Loon fan 16-6-1926 oan Sj. de Zee, 
FLMD) 
- bân: keallelear (1926). 
- oare bysûnderheden: C.de Jong-van Loon (1926) wit net oft it eks. fan har heit Jac. 

van Loon komt of fan Lykle P. Oppedijk fan memmekant 

81.1908.01. L.H. Wagenaar (S. Huismans e.o., Gysbert-Japiks-Boekje . . . s.p., s.j. 
(1908) 13) 

81.1915.01. Boekhannel R.W.P. de Vries, Amsterdam (apparaat-J.W. Enschedé, Ver
een.): nr. 8777 
- bân: vélin. 
- priis: ƒ 4,-. 

81.1918.01. Boekhannel R.W.P. de Vries, Amsterdam (apparaat- J.W. Enschedé, Ver
een.: nr. 1423) 
- bân: veau. 

81.1919.01. H.K. Schippers (It Heitelân 22(1940) 62) 
- bân: bargelear. 
- oare bysûnderheden: No 81.1985.26. 
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81,1920.01. Boekhannel M. Nijhoff, Den Haach (apparaat-W.P.van Stockum. Ver
een.: Cat. 458: 214) 
- priis: ƒ 30,-. 

81.1923.01. Bibl. Ver. Rembrandt (ferkeap troch R.W.P.de Vries, Amsterdam 1923: 
699; apparaat-W.P.van Stockum, Vereen.) 
- bysûnderheden: Mei portret fan 1687. 

81.1924.01. Boekhannel M. Hertzberger (Cat. 22-10-1924: 401, bibliografy- W.P. van 
Stockum. Vereen.) 
- priis: ƒ 22,50. 
- oare bysûnderheden: Dit eks. sille B.A. Dijkstra en D. Kalma bedoele yn har brief-

wiksel fan sept. 1922, FLMD; no 81.1985.31. (neffens ynlizzend knipsel út feilingka-
talogus). 

81,1925.01. Boekhannel M. Hertzberger (Cat. 24: 11, bibliografy-Van Stockum 
Vereen.) 
- priis: ƒ 22,50. 

81.1929.01. G. Gosses (De Holder 1929, 178) 
- bysûnderheden: Mei portret fan 1687. 

81.1937.01. S. Sijbesma (brief fan pinkstersnein 1937 oan P. Sipma, argyf- Sipma, 
FA) 
- bysûnderheden: Op foarkant earste skutblêd efteryn skreaun: "Hier sjoegt men dat 

uuz Libben, iz elke Deij stearren/ En dat de Dea de Poarte iz/ Wer trog dii t Libben 
sijijkje, wis/ Dat fijne ijn in goede Dea; frii fen 't Hôlsck ferdearren S: T: v: L"; foar-
yn skreaun: "Hylke Steenstra"; no 81.1985.53. 

81.1948.01. Boekhannel De Tille, Ljouwert (Cat. 1 (1948): 237; Cat. 3 (1949): 236; Cat. 
4(1949): 532; Cat. 6 (1950): 129; Cat. 9 (1950): 132; Cat. 14 (1951): 223, argyf boekhan
nel De Tille, Ljouwert) 
- bân: Lear (Cat. 1,3.4); Oorspr. leder (rug een weinig beschadigd) (Cat. 6); Ynb. (Cat. 

9,14). 
- priis: ƒ 150,- (Cat. 1,3); 90,- (Cat. 4. 6, 9, 14). 
- oare bysûnderheden: Tige seldsum (Cat. 1,3,4,9,14); Zeldzaam (Cat. 6); net dúdlik 

om hoefolle eksimplaren oft it giet; sjoch ek 81.1952.01. 

81.1952.01. Boekhannel De Tille, Ljouwert (Cat. 18 [1952]: 525, argyf boekhannel De 
Tille, Ljouwert 
- bân: vellum. 
- priis: ƒ 87,50. 
- oare bysûnderheden: Sjoch ek 81.1948.01. 

81.1961.01. Boekhannel De Tille, Ljouwert (-, Catalogue 50, Leeuwarden 1961: 
532) 
- bân: binding broken. 
- priis: ƒ 55,-. 
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81.1966. Ol. Boekhannel Frits Knuf, Buren, Cat. 75[1966]: 144) 
- bân: orig. vellum. 
- priis: ƒ 250,-. 
- oare bysunderheden: Bound up: LAMBERT TEN KATE, Gemeenschap tussen de 

Gottische Spraeke en de Nederduytsche . . . Amst., Jan Rieuwertsz, 1710. 4to. 
84pp. 2 vols. in 1 . . . Early editions are of great rarity. 

81.1970.01. Boekhannel AL. van Gendt & Co N.V, Amsterdam (-, Auction sale 30/11 
- 2/12 1970: 4° 1914, Jb. der Auktionspreise . . . XXI Hamburg 1970) 
- priis: ƒ 110,-. 

81.1972.01. Boekhannel Argus, Baarn (Cat. 17:116, meid, brief 2-3-1983 P.C. Note-
baart, Naarden) 

81.1972.02. Boekhannel AL. van Gendt & Co N.V., Amsterdam (-, Cat. 15-5-
1972: 211) 
- bân: Contemp. calf 4 to, binding worm, one joint cracked; 2 fl. loose, 2 prelims. 

misbound. 

81.1976.01. Boekhannel De Tille, Ljouwert (-, Cat. 100: 87) 
- bân: vellum. 
- priis: ƒ 750,-. 
- oare bysunderheden: The scarce second edition; portrait missing. 

81.1977.01. Bouma's boekhuis B.V., Grins (-, Cat. 216: 1167a) 
- bân: Moderne band, rug iets beschadigd. 
- priis: ƒ 240,-. 
- oare bysunderheden: No 81.1985.62. 

81.1981.02. Boekhannel De Tille, Ljouwert (2nd European Antiquarian Bookfair 19-
22 Febr 1981) 
- priis: ƒ 1250,-. 
- oare bysunderheden: The rare second edition . . . [GJ] was called "De Friesche 

Vondel", he is still recognized as the best Frisian poet of all times. 

81.1984.01. Boekhannel AL. van Gendt & Co N.V., Amsterdam (-, Book Auction 265: 
534 
- bân: Vellum bind, stained & warped; waterst. 
- priis: ƒ 250,- - ƒ 300,-. 
- oare bysunderheden: scarce. 

81.1985.101. Boekhannel Lambiek Coopmans, Venlo (-, Catalogus 29: 111) 
- bân: perkamint. 
- priis: ƒ 595,-. 
- oare bysunderheden: "Beetje los in band. Eerste bladen van deel 1 wat bruin in de 

marge". Op 'en nij - no foar ƒ 545,- - oanbean yn Cat. 31 (nr. 108). 
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3.2,1.12.4. FR 1684 
84.1684.01. Lenert Strick (ütjouwer Gysbert Japix, Friesche Rymlerye 1684) 

84.1703.01. N. Blancardus (Catalogus . . . -, Franequerae 1703: 4° 499, 184 II 264 
KB Kopenhagen) 

84.1715.01. Hessel Vegelin van Claerbergen (Catalogus . . . (hs.), yn EVC 85, 
RAF) 
- priis: Taksearre op 4-0-0. 
- oare bysunderheden: Oemommen troch soan Assuerus ( sj. 84.1715.02.); ynbûn 

mei S.A. Gabbema. Verhaal van de stad Leeuwarden, Franeker 1701; no 
84.1985.03.; sj. ek 84.1845.01. 

84.1715.02. Ass. Vegelin van Claerbergen (yn EVC 85, RAF) 

84.1736.01. M. von Wicht (optitelblêd 84.1985.21. hantekening Von Wicht 1736;-,Das 
Ostfriesische Landrecht, Aurich [1746], 43) 
- bysunderheden: No 84.1985.21.; sjoch ek 84.1779.02; Von Wicht 1746,43 merkt (net 

alhiel krekt) op, dat 1684 allinne fan 1681 ferskilt troch in nij titelblêd. 

84.1738.01. W. van Itsma (Jagt-praatje ofte Discours Gehouden tusschen een Groe-
ninger, Amsterdammer en Harlinger . . . , 3e stuk, Leeuwarden 1738, 107; Catalo-
gue des Livres envoiez à la Bibliothèque Stadhouderienne par les Heretiers de Mr. 
Itsma en 1760, Inv. 18 V 40, Ken. Húsargyf, Den Haach) 
- bysunderheden: Yn 1738 blykt net nei hokker útjefte ferwiisd wurdt. 

84.1758.01. S.H. van Idsinga (-, Het Staatsrecht . . . , Leeuwarden 1758,424; -, Zedig 
en vrymoedig onderzoek . . . , s.p. 1777, 59) 
-bysunderheden: Yn 1758 is net út te meitsjen oft it om 1681 of 1684 giet. 

84.1760.01. Willem V (84.1738.01.) 
- bysunderheden: Skonken troch Wibrand van Itsma (84.1738.01); net oanwêzich yn 

Ken. Húsargyf; ek de KB hat gjin eksimplaar fan de útjefte-1684. 

84.1764.01. T. Lambergen (Catalogus . . . -, Groningen 1764: 4° 897, Vereen. Nv 
311) 
- bân: h.b. 
- priis: 2-2-0. 

84.1769.01. Willem van Haren (Catalogue . . . -, Bruxelles 1769: 4° 105; 917 Hs., 
PBF) 
-bysunderheden: No 84.1985.04.? 

84.1774.01. C.H. Trotz (Catalogus . . . -, Utrecht 1774: 4° 837, Vereen. Nv 407) 
- priis: 2-4-0. 
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84.1775.01. EJ.B. Schonck (Curis Eibesii, De vermaakelyke slaa-tuintjes, Trajectum 
ad Rhenum 1775,74; -, Hekeldichten, Fabelen en Vertelsels II, Nijmegen 1779, Voor
reden XI; brief - fan 11-7-1793 oan E. Wassenbergh, Hs. 1326, PBF) 

84.1779.01. B. Huydecoper (Bibliotheca . . . -, Amsterdam 1779: Poëtische boeken 
in 4° 1035, Vereen. Nv 441) 
- bysûnderheden: Ynbûn efter J. van der Veen, Zinnebeelden of Adams Appel 

1642. 

84.1779.02. T.D. Wiarda (op titelblêd 84.1985.21 hantekening Wiarda 1779; [- ], Von 
den Richtern Brokmerlandes aus dem mittlem Zeitalter, Aurich 1782, kearside titel
blêd; [-], Geschichte der ausgestorbenen alten friesischen oder sächsischen Sprache, 
Aurich 1784, 27; Verzeichnis . . . - . . . , Aurich 1826: 8° [!] 2491. 241 AW, 
PBF) 
- bysûnderheden: No 84.1985.21., earder 84.1736.01. 

84.1790.01. J. Stinstra (Catalogus . . . -, Franeker 1790: Orat epist. et Poet. Vet. ac 
Rec. & 4° 1103, Vereen. Nv 560) 
- bân: eng.b. 
- priis: 5-5-0. 
- oare bysûnderheden: Mei portret fan 1687. 

84.1791.01. J. Hesseling (Bibliotheca . . . -, Leovardiae 1791: 4° 279, SBL) 
- bân: eng.b. 
- priis: 3-12-8. 
- oare bysûnderheden: Mei portret; kocht troch [P.L.JIdema. 

84.1797.01. W. Bilderdijk (Catalogus . . . -, Hagae Com. 1797: 1085, Vereen.) 
- bysûnderheden: No 84.1985.17. 

84.1801.01. H. Waardenburg (Neue Berlinische Monatschrift von Biester 6 (1801), 
305) 

84.1813.01. H. van Wijn (brief A ten Broecke Hoekstra fan 10-7-1813 oan H. van 
Wijn, yn: 74 B2, KB; Catalogus . . . -, 's-Gravenhage 1834: 4° 168, Vereen.) 
- bân: h.b. 
- priis: ƒ 1,-(yn 1834). 

84.1818.01. M. van Geuns (Bibliotheca . . . -, Trajecti ad Rhenum 1818: 4° 1658, 
PBF) 
- bân: h.b. 

84.1829.01. Unbekend (Catalogus . . . I.N. Talma te Dokkum, H. Haga te Wolvega, 
C. Schultz te Leeuwarden, Leeuwarden 1829: 107, PBF) 
- bân: perg. b. 
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84.1831.01. CE.E. baron Collot d' Escurij (Catalogus . . . -. Leeuwarden 1831: 
202. PBF) 
- bân: br.b. 

84.1836.01. K. baron van Hulthem (Hulthemeiana, Bibliotheca, Gand 1836-1837: 
23983, Vereen.) 
- bysûnderheden: no 84.1985.04. 

84.1837.01. W. Folkersma (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1837: 4° 140, PBF) 

84.1844.01. H. Bangma (Catalogus . . . -, Bolsward 1844: 8° [!] 225, PBF) 

84.1845.01. S.Izn. Wiselius (Catalogus . . . -, Amsterdam 1845: 4° 522, Vereen.) 
- bân: rb.bd. 
- priis: ƒ 1,25. 
- oare bysûnderheden: Ynbûn mei S.A. Gabbema, Verhaal van de stad Leeuwaar

den, Franeker 1701; no 84.1985.03., earder 84.1715.01. 

84.1848.01. C. Walker (Verkooping . . . -, Leeuwarden 1848: 63, SBL) 
- bân: h.b. 

84.1855.01. J. Ledder (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1855: 175, SBL) 
- bân: h.e.b. 

84.1857.01. J. van Leeuwen (Letterkundige nalatenschap . . . -, Leeuwarden 1857: 
1445, Cl300, SBL) 
- bân: h.e.b. 
- priis: ƒ 0,60. 
- oare bysûnderheden: Kocht troch I. Telting. 

84.1859.01. Boekhannel G.T.N. Suringar, Ljouwert of M. Nijhoff, Den Haach (Es
sai . . . [sj. 68.1859.01.] 11 nr. 101) 
- priis: ƒ 4,-. 
- oare bysûnderheden: Ferl. 84.1875.01. 

84.1861.01. Selskip Gysbert Japiks te Damwâld (Bûoksamlung . . . -, s.p. 1861: 
86) 

84.1865.01. Boekhannel J.L.C. Jacob (Catalogue . . . -, La Haye 1865; bibliografy-
Van Stockum, Vereen.) 

84.1867.01. J.H. Beucker Andreae (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1867: 655, SBL) 
- bân: h.h.b. 

84.1869.01. Unbekend (Catalogus . . . jonkheer O.R. van Andringa de Kempe-
naer . . . en G.F.baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Leeuwarden 
1869: 365, PBF) 
- bân: h.h.b. 
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84.1872. Ol. F.de Haan Fz. (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1872: 763; SBL) 
- bân: h.b. 
- oare bysunderheden: no 84.1985.08. 

84.1874.01. S. Zandstra? (Catalogus . . . M. de Haan Hettema en . . . -^Leeuwar
den 1874: 288, Vereen. Nv 2349) 
- bân: h.b. 
- oare bysunderheden: Mooglik ek fan M. de Haan Hettema, lykas de fjouwer G.J.-

eksimplaren ûnder nr. 1933; mar skaat fan sines omdat dit ûnder in oar nûmer stiet. 

84.1874.02. M. de Haan Hettema (Catalogus . . . - en . . . S. Zandstra, Leeuwar
den 1874: 1933, Vereen. Nv 2349) 

84.1875.01. Boekhannel M. Nijhoff, Den Haach (Livres anciens . .. , 1875-
1702) 
- priis: ƒ 4,-
- oare bysunderheden: Ferl. 84.1859.01. 

84.1880.01. W. Eekhoff (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1880: 515 bis, SBL) 
-bân: h.fr.bd. 
- priis: ƒ 0,40. 
- oare bysunderheden: Sünder portret; kocht troch [J.]van Loon. 

84.1880.02. W. Eekhoff (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1880: 516, SBL) 
- bân: h.bd. 
- priis: ƒ 0,70. 
- oare bysunderheden: Kocht troch H. Suringar. 

84.1880.03. W. Eekhoff (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1880: 516 bis, SBL) 
- bân: h.bd. 
- priis: ƒ 0,30. 
- oare bysunderheden: Kocht troch J.T. Eekhoff; sj. 84.1985.19. 

84.1880.04. W. Eekhoff (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1880: 516 ter, SBL) 
- bân: h.bd. 
- priis: ƒ 0,30. 
- oare bysunderheden: Kocht troch J.T. Eekhoff; sj. 84.1985.19. 

84.1891.01. Boekhannel J. Swarts, Ljouwert (Catalogus . . . -, Leeuwarden 1891: 
549, yn: C286, SBL) 
- bysunderheden: watervlekkig. 

84.1918.01. Boekhannel R.W.P. de Vries (july 1918:1423, bibliografy-Enschedé, Ver
een.) 
- bân: veau. 
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84.1926.01. Boekhannel M. Nijhoff (Livres . . . -, 525, bibliografy-Van Stockum, 
Vereen.) 
- priis: ƒ 25,-. 

84.1950.01. Boekhannel T. de Jong, Ljouwert (Catalogus 1, Fries 377; argyf Antikwa-
riaat De Tille, Ljouwert) 
- bân: led. band gebr. 
- priis: ƒ 60,-. 
- oare bysûnderheden: Wurdt sûnt geregeld yn de folgjende katalogi oanbean, hiel-

tyd "led." en ƒ 60,- (it léste yn Cat. 36) en dan nochris yn Cat. 37 fan febr. 1957!- foar 
/50,-. 

84.1972.01. Boekhannel Burgersdijk en Niermans, Leiden (brief 9-5-1983) 

84.1975.01. Boekhannel E. Hauswedell en Co., Hamburg (Jb. der Auktions
preise . . . XXV 1 (1975). Hamburg 1977: bibln. S. Schlocker en K. Wolfskehl: 
238) 
- bân: Pgt. d. Zt. 
- priis: ƒ 310,-. 
- oare bysûnderheden: twadde diel: 1681; no 84.1985.17.; earder 84.1797.01. 

84.1977.01. Boekhannel A.L. van Gendt, Amsterdam Jb. der Auktionspreise XXVIII 
f1977), Hamburg 1979: 2103; id. XXX (1979): 805 
- bân: Hldr. (1977); H Kalbldr. (1979). 
- priis: ƒ 400,- (1977); ƒ 425,- (1979). 

3.2.1.1.2.5. FR 1668, 1681 of 1684 
xx.1683.01. Hessel Vegelin van Claerbergen (EVC 150, publ. troch Gerbenzon) 
- bysûnderheden: Fers by it stjoeren fan in GJ-eksimplaar oan in juffer Eminga; da-

tearring neffens itselde soarte fers fan deselde skriuweryn EVC 150, dat oerlevere is 
yn 81.1985.16. 

xx.1683.02. [In juffer] Eminga (EVC 150 op RAF; Gerbenzon, 1959) 
- bysûnderheden: Sjoch foar bysûnderheden 81.1683.01. 

xx. 1683.03. Hessel Vegelin van Claerbergen (EVC 150, publisearre troch 
Gerbenzon 1959) 
- bysûnderheden: Datearring neffens wurdlik hast identike fers dat oerlevere is yn 

81.1985.16. Allinne de beide léste rigels binne oars: 
Daer men dese maegt Marie 
Eert als dogter van Sophie 

Ek hjir stiet Goris, net Joris, sa't Gerbenzon lést. Boppe it ôfskrift stiet: "Aen Mejuf-
fer A . . . haer op vorige belofte toesendende Gijsbert Jacobs Frijsche Rijmle-
rien". Gerbenzon hat - grif mei rjocht - ûndersteld dat fers en boek foar Anna Ma
ria van Vierssen west hawwe, mei wa 't Hessel yn 1683 troude. Om de tekst sil de 
datearring dus net letter as 1683 wêze kinne. Sjoch ek 8x.1702.01. en 8x.1710.01. 
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xx.1683.04. Anna Maria van Vierssen (EVC 150, RAF; Gerbenzon, 1959) 
- bysûnderheden: Sjoch foar bysûnderheden xx.1683.03. 

xx. 1684.01. Abraham de Grau (Catalogus . . . -, Leovardiae 1684: Appendix 4° 405 
Q2389 BN Parys) 

xx.1686.01. Virus Ringers (-, Stichtelijk Sang-prieel . . . , Franeker 1686) 
- bysûnderheden: Ringers neamt GJ net, mar as er skriuwt: "Maar gi segt: De Frie-

sche spraak vindtmen hedendaags dikwils tot ijdelheid in geschrivte gesteld. Ik 
antwoord: 't Is waar, ende te beklaagen: doch men vindt nog al veel eernstige din
gen in deese taal beschreeven", moat er wol op it wurk fan GJ doele; hjir sitearre 
neffens J.J. Kalma e.o., Vitus Ringers. (Estrik 5) Grins 1954,13; GJ syn ynfloed op 
styl en wurdkar liket yn it hollânske dichtwurk fan Ringers oan te wizen. 

*xx.l690.01. Hendrik Rintjes (-, De morgenstond (2e pr.). Leeuwarden 1690, 45) 
- bysûnderheden: Al neamd troch Halbertsma 1827, 380. 

xx.1690.02. Boekhannel Ritscke Jacobs Mosselman (Wark Wl 1,159, RAF) 
- bysûnderheden: It eigenaardige is dat dit boek ("Gijsbeth Jacobs Frijesche Rijm-

melerijen") mei namme neamd wurdt, wylst de oaren gearfette wurde, bgl.: "Vijf 
groote Bibels in folio, Vijf en vijftich folianten, Hondert en sestijen boecken in de 
boeckkas van allerhande soorten in quarto". GJ stiet yn tusken: 'Tyen scrijf-
boecken van verscheijden soort ende daar onder een in folio" en: "Twee en dartigh 
octawe« wt de kiste". It meartal "Rijmmelerijen" hoecht net op mear as ien eksim-
plaar te tsjutten; oars hie it tal der grif ek wol by stien. 

*xx. 1696.01. Henricus Tiberius de Baer (1696A yn: Feitsma 1956b) 

*xx. 1697.01. Hearre Japiks Sibranda (1697A yn: Feitsma 1956b) 

*xx.l705.01. J. Tadema (1705A 1707B, yn: Feitsma 1957) 

xx.1710.01. Willem Sewel (M.M. Kleerkooper en W.P.van Stockum jr., De boekhan
del te Amsterdam . . . II, 's-Gravenhage 1914-1916,1014) 
- priis: 0-14-0. 

xx.1715.01. Hessel Vegelin van Claerbergen (Catalogus . . . (hs.), yn EVC 85, 
RAF) 
- priis: Taksearre op 2-5-0. 
- oare bysûnderheden: Oernommen troch soan Nehemia (sj. xx.1715.02.). 

xx.1715.02. Nehemia Vegelin van Claerbergen (Catalogus . . . (hs.), yn EVC 85, 
RAF) 
-bysûnderheden: Oernommen út erfskip heit (sj. xx.1715.01.); mooglik (mar net 

mear as losse ûnderstelling, sj. ek 8x.1710.01), itselde eks. as 68.1985.06. 
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xx. 1717.01. Anonimus (útjefte fan 7,1-16 fan tekst 7 (Sjolle Kreamer) yn de Frieske 
Boere-Almanach (1718), gearstald troch Waatse Gribberts, yn B 224, SBL; útjûn 
troch Feitsma 1957,122) 
- bysûnderheden: Mooglik wol in werprintinge út in âldere, net bewarre almanak (cf. 

Breuker 1978,48). 

xx.1720.01. Zacharias van Ghemmenich (Bibliotheca . . . , Leovardiae 1720: 4° lit. 
hist. [etc.] 794, PBF) 

xx.1721.01. Frederik Vegelin van Claerbergen (Annotatie . . . nalatenschap (hs.), 
yn 75 B39, KB) 

*xx,1726.01. W. van Elselo (1726A, yn: Feitsma 1957, Frysk 18de ieu) 

*xx. 1742.01. Sjoerd van Dokkumburg (-, To-jefte oon de menniste gemiente toe Buu-
tenpost, yn: Age Wynalda, Davids liefde tot Gods Huis . . . , Amsterdam 1743; útj. 
troch Feitsma 1957, Frysk 18de ieu) 

xx.1750.01. Ulbe Andla van Sixma (oantekening J.H. Halbertsma yn Hs. 213, 
PBF) 
- bysûnderheden: "Jonker Sixma was al bejaard toen hij in de laatste helft der voor

gaande eeuw op het slot te Goutum 's avonds een psalm zong uit Gysbert Japicx". It 
jier 1750 is keazen fanwegen de libbensjierren fan Sixma. 

xx.1758.01. Gerlach Willem Doys (Halbertsma 1827, 326) 
- bysûnderheden: "een groot liefhebber van GIJSBERT in wien hij alle dagen 

las". 

xx.1763.01. James Boswell/Samuel Johnson (G.B. Hill & L.F. Powell (eds.), BoswelFs 
Life of Johnson I, Oxford 1934, 475-476) 
- bysûnderheden: "It will be a favour if you can get me any books in the Frisick lan-

guage" (út in brief fan Johnson oan Boswell yn Utrecht, 8-2-1763; "Of the modern 
Frisick, or what is spoken by the boors at this day, I have procured a specimen. It is 
"Gisbert Japix's Rymelerié\ which is the only book that they have . . . You shall 
have Japix by the first convenient opportunity" (út in net datearre brief fan Boswell 
oan Johnson). De skiednis fan it eksimplaar is ûnbekend. It komt net foar yn de 
auksjekatalogus fan Johnsons biblioteek (16-2-1785), sa't prof. dr. TA. Birrell te 
Nijmegen my meidielde (sjoch de facsimile-útjefte fan J.D. Fleeman yn "English 
Literary Studies" nr. 2, University of Victoria BC, 1975 en DJ. Greene, Samuel 
Johnson's Library. An annotated Guide, yn deselde rige, nr. 1,1975). Dr. J.D. Flee
man (Pembroke College, Oxford) hat it ek net fûn by syn ûndersyk nei Johnson's 
boeken (freonl. meid. 22-7-1984; ferl. syn checklist, ferskynd yn "Occasional Publi-
cation" nr. 17, Bodleian Library, Oxford 1984). Ek yn trije fan de fjouwer feilingka-
talogi dy't der fan Boswell binne, komt it net foar (brief fan de Nat. Library of Scot-
land, Edinburgh, 30-8-1984; de fjirde - Auchinleck. Alexander Dowell 
(Edinburgh), 28 May 1917 - hat de Nat. Libr. gjin eksimplaar fan). 
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xx.1775.01. Cornelis Scheltema? (Letterk. mag. van wetenschap, kunst en smaak 
1825,10:429) 
- bysûnderheden: De anonime resinsint fan R. Posthumus syn Priuwckefen Friesche 

rijmmelerije, dy't Posthumus yn syn by myn witten net publisearre wjerwurd foar 
Jac. Scheltema hâldt en dêr't ik my by oanslút, skriuwt net sûnder oerdriuwing wat 
syn leeftyd oangiet ( dy't ek Posthumus nij docht) doe't er GJ lies: "zoo herinnert 
Rfecensent] zich nog met onbeschrijfelijk genoegen, hoe in de dagen zijner jeugd 
lang vóór dat de Taalarbeid der genoemde [bedoeld binne: njoggentjinde-ieuske] 
geleerden gedaan was, GIJSBERTS schoone poêzij, op vaders knie en schoot, een 
onzer meest geliefkoosde leesboeken was. En hoe wij, en de meesten onzer huisge-
nooten, menige schoone plaats, b.v. van de Friesche Tjeme; nyschierige Jolle; en Rea
mer in Sape, enz. enz. van buiten kenden". Om Scheltema syn bertejier 1767 haw ik 
1775 mar as jier keazen. 

xx.1777.01. Eelke Meinderts (-, Blijdschips betjoeginge . . . , Dokkum 1777, *v) 

xx.1777.02. Simon Stijl (-, Hs. 1231 (1777), PBF; sj. Breuker 1977, 20-21; Hs. 1235 (ca 
1790), PBF) 
- bysûnderheden: 1777 is in lofdicht op GJ en in oersetting yn it Nederlânsk fan tekst 

42, rigels 87,1-24; 1790 is ek in lofdicht. 

xx.1780.01. Anne Jeltema? (De "Neireden" op S.S., "Dij boer mei syn erfenisse; alle-
gjerre wier", yn in almenak foar 1781 fan J.C. Tophuizen te Ljou wert bestiet út in wer-
printing yn justjes modernisearre stavering fan de rigels 50,17 - 52,24 fan tekst 29; 
Breuker 1978c,3 en 1987a,3.) 
- bysûnderheden: It auteurskip is net wis; by S.S. tinkt men earst oan Simon Stijl, 

mar yn de oanhelle literatuer jou ik ek arguminten foar Jeltema's auteurskip. 

xx.1793.01. JA. Bäcker (brief E. Epkema fan 20-11-1793 oan E. Wassenbergh, Hs 
1326, nr. 47, PBF) 
- bysûnderheden: Bäcker makke in frije oersetting yn proaza ûnder de titel "Wouter 

en Bouman, veldgesprek, beslist door Vroomaart" fan tekst 31 (Epkema 1821,141-
142), dy't ferskynde yn syn "Mengelingen uit mijne porte- feuille II", 2e stikje. Itis 
net wis dat it stikje yn 1793 úfkommen is. It iennichste dat ik oer de tiid fan ferski-
nen sizze kin, is dat Epkema yn in brief fan 20-11-1793 (yn Hs 1326, PBF) skriuwt, 
dat it him "onlangs" yn hannen kaam. Ik haw sûnder resultaat yn biblioteken en 
antikwariaten yn ús lân om in eksimplaar socht. Ek prof. dr. P.J. Buijnsters hat de 
Mengelingen noait sjoen, wylst er wol altyd om Backer tocht hat (brief fan 21-3-
1988). Neffens in besprek fan de "Mengelingen" yn "Vaderlandsche Bibliotheek 
van Wetenschap, Kunst en Smaak" 1795,668 hearde it "eigenlijk onder de heden-
daagsche Tijdschriften, en wordt [it] volgens de Voorrede vóór het Eerste Deel ge
plaatst, om de drie maanden met een Stukjen vervolgd, waar toe ook anderen de 
vrijheid gelaten wordt het hunne, onder eene bijzondere Afdeeling bij te dragen". 
In tredde boarne - mear binne my ek net bekend, want in oaren, A. Wassenbergh yn 
Dijkstra 1853,277, giet fanwegen frijwol wurdlike gelikenis op dizze werom - is in 
bibliografyske oantekening fan M.Tydemanyn 81.1985.49, dy't ik hjiroernim: "Hij 
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fd.i- GJ] wordt geprezen in J.A. Bäckers Mengelingen uit mijne portefeuille, II. 
deels, 2de stukje, bl. 141, alwaar, bl. 133-141., eene overzetting is van p. 68-77., en bl. 
142. gezegd wordt, dat van Gisb. Japix vier versen, in het Hollandsch, voorkomen 
in Clioos Kraam". 

xx 1803.01. G.T. Suringar (brieven A. Wassenbergh 19-2-1803 en 23-5-1804 oan - ; Hs 
1811. PBF) 

xx. 1805.01. J.M. van Beyma (brief fan J. Pan fan 23-11-1836 oan Beyma. Beyma thoe 
Kinema-argyf 315, RAF; brief fan 25-5-1816 oan in freon, Beyma thoe Kingma-argyf 
1339̂  RAF) 
- bvsûnderheden: De datearring is neffens de stúdzjejierren fan Pan te Frjentsjer 

(1803-1807, ASF); sjoch Herders 3.2.1.4. 

xx 1805.02. J. Pan (brief fan 23-11-1836 oan J.M. van Bevma, Beyma thoe Kingma-
argyf 315. RAF) 
-bvsûnderheden: Sjoch xx.1805.01. 

xx. 1808.01. B.G. Niebuhr (Nachgelassene Schriften B.G. Niebuhr's nicht-philologi
schen Inhalts. Hamburg 1842,105 
- bvsûnderheden: Niebuhr, op reis yn Amsterdam, woe Frysk leare. 

xx.1809.01. E.A. Borger (-, Oon . . . Beemd Freerk Tijdeman . . . , yn: Tydeman 
13. GA Leiden) 
- bvsûnderheden: Fiert GJ sprekkende yn. 

xx.1812.01. H.W. Tydeman (brief fan - fan 13/23-10-1812 oan Jac. Grimm, Anzeiger 
für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur 10 (1884) 172) 
- bysûnderheden: Hat boeken oer Frysk foar Grimm kocht, "behalven de gedichten 

van Gysbert Japiks, den eenigen autor classicus in die taal, die in Vriesland zelf 
zeer schaars en duur zyn: één deel in 4° 7 à 9 gl.". 

xx.1816.01. F.N. van Loon (Hs 1334, PBF) 
- bysûnderheden: Van Loon makke in gedicht ta eare fan Wassenbergh 1806, 1 e.f.; 

oft er sels in eksimplaar fan de FR hie, blykt net. 

xx.1818.01. Freerk Hoekstra (979 Hs.,PBF) 
- bysûnderheden: Neamt yn in gedicht Pieter Goverts Deketh "Gysbert Japix de 

twade". 

3.2.1.1.2.6. FR 1681 of 1684 

8x. 1700.01. Jacob van Royen? (Richard Verstegen. Antiquitates Belgicae of Neder-
landsche oudtheden. Amsterdam 1700, UBL) 
- bysûnderheden: Yn dizze twadde útjefte fan Verstegen (de earste is fan 1613) hellet 

de bewurker (faaks de útjouwer, Jacob van Royen) op bis. 106 frijwoi wurdlik Gab-
bema oan (dizze útjefte. rigels 272.14-18; meid. dr. R.H. Bremmer jr.). 
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*8x. 1702.01. Philip Frederik Vegelin van Claerbergen (1702A. 1706A. yn: Feitsma 
1957. Frysk 18de ieu; 1708H, yn: Van der Kooi 1972. Frysk 17de en 18de ieu) 
- bysûnderheden: 1708Ablykt bekendheid mei útjefte 1681 of 1684 út. foar'tneistwol 

1681. omdat dêr yn 'e katalogus fan Johan Vegelin van Claerbergen (81.1745.01.• 
81.1745.02.; EVC 1333b) twa fan sitte en fan 1684 net ien. Yn dy katalogus steane 
hânskriften dêr't fan opjûn wurdt dat se fan Ph.F. komme. Der hat ek in printe fei-
lingkatalogus fan Ph.F. syn biblioteek west (neamd yn: Cat. der Letterk. nalaten
schap van . . . Jacobus Koning. II. Amsterdam 1833.55), mar dy haw ik net fûn. 
Miskien is dit itselde eksimplaar as xx.1683.03.. mar dat is mar in losse ûnderstel-
ling; sjoch ek 8x.l710.01. 

*8x.l708.01. Romke Harda (Feitsma. Us Wurk 12 (1963) 6.8) 

*8x.l710.01. Nehemia Vegelin van Claerbergen (ca. 1710B. yn: Feitsma 1957. EVC 
85,1715, RAF; ca. 1717A yn: Hoekema 1969 (sj. Feitsma 1963b, 12): 1718C. yn: 
Feitsma 1957) 
- priis: Taksearre op 2-5-0. 
- oare bysûnderheden: Ut ca. 1717Aen 1718C blykt bekendheid mei de FR fan 1681 

of fan 1684; net wis oft it foar ca. 1710B brûkte eks. itselde is as dat fan 1715. út Nehe
mia syn heite erfskip. Yn de printe feilingkatalogus fan wat de soannen net út heite 
biblioteek oernommen hiene (Instructissime & splendidissime Bibliotheca . . . 
Lugd. Batavorum 1717, yn EVC 1333b. RAF), wurde gjin GJ-eksimplaren neamd. 
Lykas by syn broer PH.F. (8x. 1702.01.) hat it wol de measte káns. dat it hjir om in ek
simplaar fan 1681 giet: ek Nehemia syn hânskriften binne nei syn dea by Johan be-
darre. Ek dit eksimplaar soe itselde wêze kinne as xx.1683.03.; sjoch ek 
8x. 1702.01. 

8x.1755.01. Jan Althuysen (-. Friesche Rymlery. Liouwerd 1755. Forreden *4v) 

8x. 1765.01. Foeke Sjoerds (-, Algemeene beschryvinge van oud en nieuw Fries
land . . . I Ï.Leeuwarden 1765,316) 

8x.1768.01. G.F. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (-.Groot Placaat en 
Charter-boek van Vriesland . . . . Leeuwarden 1768. Aa 2r) 

8x.1768.02. Anonymus, lid fan Die Bremische Deutsche Gesellschaft (Versuch eines 
bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs . . . III, Bremen 1768.249: PBF) 
- bysûnderheden: As taljochting op fr. "not" by "Nude" wurde de rigels 69,9-12 út 

tekst 31 oanhelleútde FR. "Franeq. 1681, und 1682". Sa'n útjefte is net bekend. Oan 
de identike stavering fan it GJ-fragmint, mei flaters en al. is lykwols te sjen dat de 
oantekening oernommen is út Von Wicht 1746.470. 

8x.1780.01. D.F.J. van Halsema (oantekens foar antwurd op brief P. Wierdsma; sj. 
Kobe Hanenburg. Petrus Wierdsma . . . . Estrikken 18, Grins 1957, 34-38) 
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8x.1782.01. Petrus Brantsma (?) ([Petrus Wierdsma en - . ïitj.]. Oude Friesche Wet
ten . . . I. Campen en Leeuwarden [1782] 27.35.62.88.97; id. deel II [1788] 
339.367) 
- bysûnderheden: It is net wis fan wa't it eksimplaar west hat; Wierdsma en 

Brantsma kinne beide fansels ek ien hân hawwe; sjoch ek 81.1782.01. 

8x.l 785.01. Adolf Ypey? (Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Der
tiende Deel . . . Friesland. Amsterdam e.o. 1785. 159) 
. bysûnderheden: Neffens Boeles II 578 is A. Ypey '"de redacteur en voor een groot 

deel zelfs de bewerker van den Tegenw. staat van Friesland". 

8x.1786.01. Jacobus Kok (Vaderlandsch Woordenboek XVI. Amsterdam 1786.523) 

8x.1807.01. Eelko Tinga (brief - n.d. [ 1807?] oan E. Wassenbergh. Hs. 1326. nr. 
81. PBF) 

8x.1810.01. E.H. Bonnema (brief fan 17-2-1810 oan H.L. Elsinga te Boazum. keap-
mansboek E.H. Bonnema. eig. mefr. C.J. van der Maen- Bonnema. Grins, no RAF; 
Postma. It Heitelân 1948.78) 
- bysûnderheden: Neffens Bonnema hat ds. Simon Bakker in brief fan Elsinga: 

"tijge trog noaze (zou uwen kunstbroeder Gysbert Japix gezegd hebben) althans de 
distantie tusschen die neus en uwe letteren was zoo onmerkbaar klein . . . ". 

8x. 1822.01. M.T. Laurman (-. Proeve van kleine taalkundige bijdragen, tot beter ken
nis van den tongval in de provincie Groningen. Groningen 1822.28.94.109.150) 

3.2.1.2. List fan lezers en brûkers 
Ut de hjirboppe by elkoar brachte gegevens folget hjir mei opjefte fan de wichtich-

ste biografyske gegevens in alfabetysk oersjoch fan alle eardere eigeners en brûkers 
fan foar 1822. De nammen fan guodden dy't in santjinde-ieusk eksimplaar hienen. 
mar fan wa't dat net út 'e tiid foar 1822 bekend is. hawik opnommen as se foar 1782 
berne binne. of it moat wis wêze dat se it nei 1821 kocht of krigen hawwe. By wa't ek 
yntekene hat op Epkema 1821 stiet in stjerke. Buten de lju út 3.2.1.1.1 en 3.2.1.1.2 wit 
ik allinne noch fan belangstelling foar GJ by guodden dy't út tank foar it tastjoeren 
fan in presinteksimplaar fan Wassenbergh 1793 (Specimen) brieven oan E. Wassen
bergh stjoerden of dy't yn dy brieven neamd wurde (Hs. 1326. PBF). Dat binne 
E.H.van Eldik (9-9-1793). P. Hofstede (dy't - faaks as redakteur fan it tydskrift Neder-
landsche Bibliotheek? - fia J.A. Nodell in eksimplaar krige, neamd yn de brief fan 
Nodell. 26-8-1793). P. Nota (22-6-1793), JA. Nodell (26-8-1793), H.W.C.A. Visser (28-
3-1807) en fansels G. Benthem Reddingius, dy't yn 1793 it Specimen, skreaun troch 
Wassenbergh, as dissertaasje ferdigene. Neffens Reddingius 1844, 13 keas Wassen
bergh. dy't wend wie om him "veel op zijne Collegiën te laten responderen", him "uit 
zijne talrijke leerlingen uit, om in het openbaar zijne Dissertatie te verdedigen over 
den Dichter GIJSBERT JAPIKS". 

It is my net altyd slagge om biografyske gegevens te finen. Gelokkich steane de 
measten dy't hjir neamd wurde wol yn de bekende biografyske neislachwurken. 
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Boarnen binne allinne opjûn by wa't dêr net of soms ek ûnfolslein of ûnkrekt yn 
steane. It is miskien goed derop te wizen dat it NNBW gauris nammen jout dy't yn de 
Encyclopedie van Friesland ûntbrekke. Neist de bekende nasjonale en ynternasjo-
nale biografyske wurdboeken binne fierders noch brûkt en net ferantwurde it Stam
boek van den Frieschen adel; T.A. Romein, Naamlijst der predikanten; J.J. Kalma 
Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdeprekers en Predikanten. 
By de alfabetyske oardering binne patronimen as skaainammen behannele. 
Foarsten steane op de foarnamme. 

Adelung, Johan Christoph (81.1809.01.) 
Spantekow 1732 - Dresden 1806: taalgelearde en histoarikus. heechlearaar Erfurt 
(1759), bibliotekaris Dresden (1781). 

Adriaan Tymens (81.1681.05.) 
Ljouwert ca. 1637 (cf. Feitsma 1968.33) - 1702 of letter; mooglik deselde as de mr. Ar
jen dy't yn 1662 e.f. mei Simon Abbes Gabbema drinkt (OBW 809. GAL). 
Aggæi CD. (68.1985.01.) 
Der stiet: D. Aggæi 

1668 
C 

Faaks te lézen as D. Aggæi Dotis Custos (ferl. A. Cappelli, Lexicon Abbreviatura-
rum. Leipzig 1928). Dan mooglik Dominicus Aggæi [Hamerster], Ljouwert 1628-
1691, ûntfanger kânselarijgerjochtichheden, notaris (ynskreaun yn 1662 neffens 
S. Koopmans, Het notariaat in Friesland vóór 1811. Leeuwarden 1884,177), skepen 
sûnt 1681 (meid. W. Dolk). Hy behertige de belangen fan Ass. van Vierssen syn bern 
(test. Jisk van Geersma, widd. Ass. van Vierssen; 1664, Hof EEE 3,65, RAF; kwitânsje 
3-9-1679 "wegens menigvuldige diensten" sûnt 30-4-1666, yn EVC 451, RAF) en stiet 
mei Claes Jacobs, de klerk fan Willem van Velsen en de man fan Antie Ariens, by de 
tsjûgen ûnder it testamint fan Catharina Margaretha van Vierssen út 1676; yn EVC 
451, RAF). De hantekening yn de hjir oanhelle stikken (ek D. Aggæi) is oars as syn 
namme as boekeigner yn it boek, mar dat kin gearhingje mei de twa soarten skrift 
dy't brûkt lykje te wezen. 

Alkemade, Cornelis van (81.1751.01.) 
Rotterdam 1654-1737: publisist op histoarysk en filologysk gebiet. 

Althuysen, Jan (8x.1755.01) 
Frjentsjer 1715 - Lytse Jouwer 1763; ger. dûmny en (frysk) dichter. 

Andreæ, Daniel Hermannus Beucker * (81.1829.01.) 
St. Annaparochy 1772 - Ljouwert 1828; jurist, bestjoerder, griffier rjochtbank. 

Ankringa, Jan Dirks * (81.1821.02.) 
Ljouwert 1793-1860; klassikus, konrektor latynske skoalle Ljouwert. 

Anonimi, (68.1821.01.; 81.1765.01.; 81.1819.01.: 81.1847.03.; 84.1829.01.; xx.1717.01.; 
8x.1768.02.) 
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Arcerius, Johannes 
Snits ca. 1612 - Frjentsjer 1663: boekferkeaper, printer, dichter en mooglik ek gear 
staller fan (fryske) almenakken (Feitsma 1965a: Breuker 1987) 

Arckel Cornelia van (81.1725.01.; 81.1985.15.) 
Amsterdam 1670 - Rotterdam 1724; rem. dûmny. Ferl. Uffenbach en Dirks DVF VI 
379: [1710] "De heer Van Arkel . . . verzekerde ons dat de heer [Ph.F.: sj. Feitsma 
1978. en ek Dirks DVF VIII 180. dy't earst oan Hessel tocht hie] Vegelin van Claer-
bergen . . . een buitengemeen geleerd man zij. die niet alleen latijnse en griekse 
verzen maakte, maar ook in de oude friese taal perfect kon schrijven". Van Arckel 
troude vn 1717 mei Catharina van Scheltinga fan Harns (meid. Centr. Bureau voor 
genealogie. Den Haach. 22-7-1985). 

Anmale, Carel Dum cl (68.1747.01.) 
"ca. 1680- Rocoux 1746; militêr. Wenne te Beltsum; erfgenamt fan Duco van Hem-
mema (1603-1698: Sannes 1928.489). 

Aylva, Hans Willem baron van (81.1734.01.) 
? 1694- Ljouwert 1733; jurist, riedshear (1714). grytman Baarderadiel (1722). en lân-
skipsskiedskriuwer fan Fryslân (1731). 

B. (81.1985.58.) 
Net identifisearre. 

Kaardt. Petrus (40.1640.02.) 
Starum ca. 1590 - Ljouwert 1644; dichter, gearstaller fan almenakken en oersetter; 
studearre medisinen te Frjentsjer fan 1611 oant 1617. medikus te Warkum (1618). 
konrektorlatynskeskoallete Bolsert (1619-1621 of langer). Frjentsjer (1624 of earder 
oant 1625. studearre doe wiskunde), medikus (en/of lânmjitter?) te Hearrenfean (ca. 
1626 oant 1629 of letter). Ljouwert (1630-1631 of letter). Dokkum (1635 of earder oant 
1637 of letter) en Ljouwert (1639 of earder oant syn dea) (Breuker 1984a, 16). 

Bäcker, Jan Aukes (xx. 1793.01.) 
Harns ca. 1747 - ? tusken 1798 (lést bekende wurk útjûn) en 1808 ( syn widdo Attia 
Fjallingii stjert te Harns, goed 65 j ierâld; LC 9-11-1808 Schutte 1985,321); keapman 
en (letter allinne) skriuwer. Wenne yn 1793 te Gorkum. 

Baer, Henrkus Tiberius de (xx. 1696.01.) 
Dilerskâns 1672 - Uthuzen 1700 (Feitsma 1963); jurist, advokaat. 

Bakker, Simon (8x.1810.01.) 
Bolsert 1747-1837; ger. dûmny; sûnt 1801 skoanheitfan Isaac Verwey(s.d.; H. Sannes. 
IB 2.216). 

Balck. Johannes (81.1753.01.) 
Ljouwert 1690-1752; jurist, advokaat, rektor latynske skoalle Ljouwert; kunde (yn 
alle gefallen fia syn âlden) oan J. Hilarides (Feitsma 1966. (Joh. Hilarides), 14). 
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Bangma, Hajo (84.1844.01.) 
Wolsum 1755/1756 - Bolsert 1844; studearre fan 1776 oant 1784 teology te Frjentsjer, 
ger. dûmny te Nijlân (1784). Befreone mei E. Epkema, E. Nauta en Annaeus Ypey, 
dy't yn syn Album amicorum (1780-1783) skreaunen (Bosma 1985, 194. 204). 

Beyma, Julius Matthijs van * (xx. 1805.01.) 
Ternaard 1781 - Sweins 1847; jurist, amtner. grytman Frjentsjerteradiel (1825), mei-
oprjochter fan it Friesch Genootschap. 

Bilderdijk, Willem (84.1797.01.; 81.1832.01.; 84.1985.17.) 
Amsterdam 1756 - Haarlem 1831; jurist, gelearde en dichter. 

Blancardus, Nicolaas (84.1703.01.) 
Leiden 1624 - Frjentsjer 1703; klassikus en medikus, heechlearaar Steinfurt (1645), 
Middelburch (1655), dokter te Hearrenfean (1666), heechlearaar Gryks te 
Frjentsjer (1669). 

Boddaert, Pieter (68.1985.06.) 
Middelburch 1694-1760; jurist, advokaat en dichter; kunde fan de Schorers (sj. Cath. 
Marg. van Vierssen), foar wa't er (yn syn Stichtelijke Gedichten) fersen makke. 

Bonnema, Eeltsje Haitses * (8x.l810.01.) 
Kimswert 1763-1833 (BS,RAF); siedkeapman. 

Borger, Elias Annes (xx.1809.01.) 
De Jouwer 1784 - Leiden 1820: heechlearaar teology. Gryks, skiednis. 

Boswell, James (xx.1763.01.) 
Edinburgh 1740-Londen 1795: jurist, skriuwer; wenne 1763-1764 tsien moanneyn 
Nederlân (Utrecht). 

Brantsma, Petrus (8x.1782.01.; sj. ek de ynlieding op 3.3.3.1) 
Dokkum 1751 -Ljouwert 1788; juristen rjochtshistoarikus; "heeft 1/4 van 30000gin 
generak'fe/ts loterij gewonnen", dat him goed fan pas komt by de fergoeding fan de 
kosten fan syn kappromoasje (brief CL. van Beyma fan 17-12-1774 út Leiden oan 
syn âlden, Beyma thoe Kingma 1 e ôfd. XV, 1 a, RAF) - en by syn reis nei Ingelân, mei 
men oannimme. 

Bremische Deutsche Gesellschaft, (8x. 1768.01.) 
It selskip waard yn 1748 oprjochte. It wurdboek dêr't GJ yn oanhelle wurdt, waard 
1757 mei begongen, en tsien jier letter kaam it earste diel út. 

Broersma, Rombertus (81.1729.01.) 
Aldtsjerk 1683 - Lekkum 1729 (DTB 717, RAF; Romein 68); ger. dûmny. 

Brouwer, Jan * (81.1838.01.) 
Frjentsjer 1760 - Ljouwert 1838; menniste dûmny. 
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ßucquoy, Henricus de (81.1767.01.) 
Ljouwert 1693-1767 (DTB 35. GAL); jurist. Syn heit. dr. Suffridus de Bucquoy. wie in 
neef fan Rutger Douwes Rodenburg en fan Werner Gutberleth en Bronger Gutber-
leth (oantekens R.P. Reddingius. Gen. 535. RAF) en in soan fan de Bitgumerskoal-
master Thomas de Bucquoy. de direkte foargonger fan GJ te Bitgum (as dy der 
stien hat). 

Burmania, Eduard Markts van (68.1789.01.: 81.1789.01.; 68.1985.12.) 
Ingelum 1700-Weidum 1789; Jurist. riedshear(1737). dichteren skriuwerop histoa-
rysk gebiet. 

Burmania, Upcko van (68.1673.01.) 
? ca. 1630 - Wytmarsum 1673; studearre rjochten (ASF 4898: 1649 ynskreaun); folge 
vn 1664 syn skoanheit Taecke van Camminga as grytman fan Wûnseradiel op (sj. S. 
van Gosliga): genealooch. 

Burmania, Gemme van (81.1760.01.) 
Ferwert 1697-1759: militêr. 

Burum, Allard Francais van (81.1730.01.) 
Ljouwert 1678- Ferwert 1729; studearre rjochten te Frjentsjer (ASF 9457.1695). gryt
man Doanjewerstâl (1705). Ferwerderadiel (1725). Syn widdo troude mei Assuerus 
Vegelin van Claerbergen (s.d.). Troch syn mem Titia van Vierssen omkesizzer fan 
Hessel Vegelin van Claerbergen. Skoanheit fan Johan Vegelin van Claerbergen 
(s.d.). Soan fan Francoys van Burum. oan wa't Gabbema as ien fan syn trije "goed
gunstige vrunden" syn Friesche Lust-Gaarde yn 1686 opdroech. 

Cannegieter, Hermannus (68.1772.01.) 
Arnhem 1723 - Frjentsjer 1804; jurist, advokaat. heechlearaar rjochten te 
Frjentsjer (1750). 

Carlson, graaf Gustavus (81.1711.01.) 
Stockholm ca. 1649 - Bitgum 1708. 

Chalmot, Jaques Alexander de (81.1802.01.) 
Ljouwert 1734 - Kamperveen 1801: útjouwer en publisist. 

Coldewey, E.G. (81.1985.07.) 
? - Aurich 1773; Türstl. Beamte" (meid. dr. M. Tielke. Aurich. 14-3-1985). 

Conradi, Albert Jacobus (81.1824.01.) 
Frjentsjer 1747 - Harns 1823 (BS. RAF); jurist, notaris (1775) en sekretaris (1803) 
Harns, kurator Frjentsjerter Akademy (1802); stúdzjegenoat fan E. Wassenbergh (cf. 
Boeles IL 838) 

Dam, Jan Cornelis (84.1985.07.) 
? - Warkum 1780; menniste preker. 
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Damm ... (81.1985.07.) 
Achttjinde ieu, Dútslân. 

Dokkumburg, Sjoerd van (xx.1742.01.) 
? - Kooch-Saandyk tusken 1775 en 1779; menniste preker, foar 1731 te Beltsum, fan 
1731 oant 1735 op 'e Knipe, fan 1735 oant 1751 te Inkhuzen en sûnt oan syn dea te 
Kooch-Saandyk. 

Doys, Gerlach Willem (xx.1758.01.) 
Ljouwert (?) ca. 1699-1774; ekwipaazjemaster te Harns (Halbertsma, 1827,326). 

Dullaart, Johan (68.1680.01.) 
Rotterdam 1630 - ? nei 1680: dichter, keapman. boekhâlder. sekretaris fan Hinnaar-
deradiel (ca. 1676); freon fan Hero Galama (De Jong 1976/77; Hinn F 5, 14-6-
1680, RAF). 

Eccard, J.G. (81.1720.01.) 
Duringen 1674 - Würzburg 1730; histoarikus. 

Eelke Meinerts (xx.1777.01.) 
Westergeast 1732 - Kollum 1810; boer en (frysk) dichter (Oebele Vries, Us Wurk 25 
(1976) 1-32). " 

Ekama, Cornelis (81.1827.01.) 
Peazens 1773 - Leiden 1826; ger. dûmny. heechlearaar wis-, natuer- en stjerrekunde 
Frjentsjer (1809) en Leiden (1811); freon fan H.W.C.A. Visser en D.H. Beucker An-
dreae (Breuker 1988,25). 

Elselo, Wijbrandus van (xx.1726.01.) 
? 1670/1675 - Bellingeweer 1728; ger. dûmny (Feitsma 1965, 42). 

Elsinga. Hamd Leenderts (8x.1810.01.; 81.1985.04.) 
Bolsert 1743 - Boazum 1823; skoalmaster (DTB 139, RAF: Breuker 1967, 32-42). 

Eminga, .. . (xx.1683.02.) 
Net identifisearre; itsil in dochter fan Hessel of fan Minne van Eminga west hawwe. 
Mooglik wie it Wegelina (fan Vegelin?!) Minnea van Eminga (1659/ 1660 - 1716), 
dochter fan Minne (Stamboek). Sj. ek Ulbe Andla van Sixma. 

Engelen, C.B.van (68.1985.10.) 
Net identifisearre; de menniste ds. Cornelis van E. (Utrecht ca. 1722 - Leiden 1793) 
stie fan ca. 1753-1764 te Harns. 

Epkema, Ecco (68.1793.01.; 81.1793.01.; 68.1985.16.) 
Wurdum 1759 - Middelburch 1832; klassikus, studearre te Frjentsjer (1782-1786), 
preceptor Ljouwert (1786), rektor latynske skoallen Dokkum (1788). Inkhuzen 
(1789), Hoarn (1803), Middelburch (1820); soan fan Nicolaas Epkema. 

128 

wumkes.nl

8x.1810.01


Epkema, Nicolaas (68.1778.01.: 84.1985.18) 
St. Jabik 1717 - Wurdum 1785; skoalmaster (H. Sannes. De schoolmeesters van 
Leeuwarderadeel, yn lêssealbiblioteek RAF. nr. 151) en boekhanneler (E. de Haan. 
Naamlijst der Schoolonderwijzers van Wirdum . . . , yn: Jaarboekje, betrekkelijk 
het schoolwezen in de Provincie Vriesland voor het jaar 1847. II. Leeuwarden s.j., 
65): it grutste part fan syn samling Aldfryske en oare hânskriften waard yn 1786 by 
Bransma te Ljouwert ferkocht; dêr wienen ek de alba amicorum fan S.A. Gabbema 
en Sixtus Brunsvelt by (brief E. Epkema fan 30-12-1827 oan J.H. Halbertsma, yn: 
6185 Hs.. PBF); heit fan Ecco Epkema. 

Escury, Carel Emilius Els baron d' * (84.1831.01.) 
Rotterdam 1779 - Ljouwert 1828; maire en grytman fan Barradiel (1811. 1816). 

Fagel Hendrik, baron (81.1985.12.) 
Amsterdam 1765 - Den Haach 1838; jurist griffier, gesant yn Ingelân. 

Feenstra, Thys * (81.1844.02.) 
Frjentsjer 1766 - Ljouwert 1840; keapman. boargemaster Ljouwert (Schutte 
1985.350-351). 

Foeke Sjoerds (8x.1765.01.) 
Ie 1713 - Easternijtsjerk 1770; skuonmakker, skoalmaster en histoarikus. 

Folkersma, Wigerus (84.1837.01.) 
Feanwâlden 1757 - Ljouwert 1837; dokter. 

Folperda, Duco (81.1781.01.?) 
Harns 1704 - Ljouwert 1782; ger. dûmny. 

Fontein, Freerk Dirks * (68.1847.01.; 81.1847.01.; 81.1847.02.) 
Harns 1777 - 1843; soan fan Dirk Freerks Fontein en Catharina Stinstra (Neder-
land's Patriciaat 64 (1978/79)); keapman, mei-oprjochter fan it Friesch Genoot
schap. Aldomkesizzer fan Johannes Stinstra, omkesizzer fan Pieter Stinstra en Pie-
ter Freerks Fontein, neef fan Gooitjen S. Stinstra. 

Fontein, Pieter Freerks (68.1985.15.) 
Harns 1761 - Seisbierrum 1826; soan fan Freerk Dirks F., troude (1782) mei Catha
rina Dirks Fontein (1764-1817), dochter fan syn neef Dirk Reiners Fontein (1735-
1816); keapman (Nederland's Patriciaat 64 (1978/79); Schutte 1985,268-296). Syn 
pake Dirk Pieters kaam fan Ljouwert (dêr yn 1685) en troude mei in Fontein út 
Harns, dy't de namme yn 'e famylje brocht. Ofstamming fan Claude Fonteyne, de 
Ljouwerter printer, is neat fan bekend (ferl. 68.1985.15.). Omke fan Freerk Dirks Fon
tein. 

Fonteyne, Claude (40.1640.01.) 
? 1597 - Ljouwert 1654 (bertejier neffens Ene. van Friesland, stjerjier út K37, GAL, 
dêr't in magistraatsresolúsje fan 15-9-1654 oanhelle wurdt mei de beneaming fan Jo-
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hannes van den Rade ta stedsprinter, dy't syn saak oernaam: OBW 125 (learjild 
weesjonge Sale Cornelis, 8-4-1652 e.f.), GAL. Printer en útjouwer te Ljouwert (1621-
1654; Breuker 1980c,181) en dichter (JJ. Kalma 1952 (UW) 39-41). 

Frieseman, Hendrik (81.1821.01.) 
Harns 1754 - Hurderwyk 1821; klassikus, studearre te Frjentsjer. kostskoallehâlder 
te Hurderwyk. rektor fan latynske skoallen te Elburch (1799) en Hurderwyk 
(1806). 

Gabbema, Simon Abbes (40.1649.01.; 68.1681.01.; 81.1681.81.; 81.1985.30.) 
Ljouwert 1628-1689; filolooch, dichter, lânskipsskiedskriuwer fan Fryslân (1659), be-
soarger fan in twadde - útwreide - printinge fan GJ, Friesche Rymlerye. 

Galama, Hero (68.1677.01.) 
Bolsert ca. 1635 - Harns 1678 (Bols Ql 5,77; H. de Perefixe (oers. J. Dullaert), Historie 
van Hendrik de Groote, Harlingen 1678 [dizze - net bewarre? - printinge neamd 
troch F. Muller. Cat. Ned. letterkunde . . . , Amsterdam 1893, nr. 804]; printer, út
jouwer en dichter. 

Geuns, Matthijs van (84.1818.01.) 
Grins 1735 - Utrecht 1817; dokter te Grins, heechlearaar medisinen Hurderwyk 
(1776) en Utrecht (1791). 

Ghemmenich, Zaccheus van (xx. 1720.01.) 
Frjentsjer (?) ca. 1655 - Sweins 1720; jurist, pinsjonaris Sleat (1677), riedshear 
(1704). 

Gosliga, Sicco van (68.1732.01.) 
Hjelbeam 1664 - Doanjum 1731; grytman Frjentsjeradiel (1686), steatsman, kurator 
Frentsjerter Akademy (1688); fia mem pakesizzer fanTaecke van Camminga(stoarn 
op 11-8-1668 te Arum), earder grytman fan Wûnseradiel (sj. Upcko van Burmania), 
krige tús les fan Vitus Ringers (s.d.). 

Gratama, Seerp (81.1838.02; 81.1985.35.) 
Harns 1757 - Grins 1837; heechlearaar rjochten Hurderwyk (1797) en Grins. 

Grau, Abraham de (xx. 1684.01.) 
Wânswert 1632 - Frjentsjer 1683; heechlearaar wiskunde en filosofy te Frjentsjer 
(1659); befreone mei S.A. Gabbema: yn in drankrekken fan Gabbema wurde hy, syn 
heit en Gabbema mei har trijen neamd op 20-9-1664 (OBW 859, GAL). 

Gutberleth, Tobias (81.1703.01.) 
Ljouwert ca. 1674 - Frjentsjer 1703; ASF 9082 (1692). studearre te Frjentsjer talen en 
rjochten (1692-1697), bibliotekaris fan de Frjentsjerter hegeskoalle 1697-1703, kon-
rektor latynske skoalle Frjentsjer 1701-1703; soan fan Werner Gutberleth (Ljouwert 
1645-1679), advokaat en (ned.) dichter; pakesizzer fan Fobias Gutberleth (Hessen-
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Kassel 1609 - Ljouwert 1662), neolatynsk dichter; en konrektor (1638), letter (1652) 
rektor fan de larynske skoalle te Ljouwert; neef fan L. Smids en fan S. de Bucquoy; 
befreone mei S.A. Gabbema. J. Hilarides, Adriaan Tymens en HJ. Sibranda 
(Feitsma 1968,37-40; Rhodes 1988,85; Smids, Schatkamer (1711) 82; Mag. res. 
1638, GAL). 

Haanstra, Hayko ? (84.1985.12.) 
? 1708 - ? 1776; rekkenmaster, keapman, havencherger (Byl. Civ. Sent. 725-3, RAF; 
Gen. Jb. 1978, 18 e.f.; syn neilitten boeken waarden ferkocht troch Feike van der 
Ploeg te Dokkum, adf. LC 9-11-1776). 

Halbertsma, Joost Hiddes * (68.1819.01.; 81.1819.01. 68.1985.10; 81.1985.37.; 
81.1985.41.) 
Grou 1789 - Deventer 1869; menniste dûmny, taalkundige en skriuwer. 

Halsema, Diderik Frederik Johan van (8x. 1780.01.) 
Grins 1736 - Wirdum 1784; jurist, rjochtshistoarikus. 

Harda, Romke (8x. 1708.01.) 
Minnertsgea 1677/78 - Ljouwert foar 1749; twadde praeceptor latynske skoalle Ljou
wert (Feitsma 1963). 

Haren, Willem van (84.1769.01.) 
Ljouwert 1710 - St. Oedenrode 1768; steatsman en dichter. 

Haringhouk, Samuel van (68.1668.01.) 
Amersfoart 1621- Bolsert ca. 1677 (Bierma 1978; Brouwer 1986; sj. ek noat 338). 

Hartog (81.1725.02.) Net identifisearre. 

Hasaei, Theodorus (81.1985.14.) 
Net identifisearre. Krige syn eks. fan de FR foar't neist fan J. (?) C. (?) Schröter, omdat 
efter dy syn namme "nunc Theodori Hasaei d. et amicorum" stiet. 

Hasselt, Gerard van (68.1777.01.) 
Arnhem 1751 - Velp 1825; jurist, advokaat, boargemaster fan Arnhem (1789-1795), 
lânskipsskiedskriuwerfan Gelderlân. Sjoch foar in oersjoch fan de boeken dy'terby 
de werútjefte fan Kiliaen sitearret: Claes 1974 (GJ wurdt dêr net neamd). 

Hendrik Rintjes (xx. 1690.01.) 
? 1629/1630 - Ljouwert 1690: printer, útjouwer, menniste foargonger en dichter te 
Ljouwert (Halbertsma 1827,378; Breuker 1980,187). 

Herbell, Johan Frederik Maurits (68.1811.01.) 
Rees 1752-Snits 1819; jurist, sekretaris Frjentsjer en Snits,presidintrjochtbank, his-
toarikus; holp G.F. baron thoe Swartzenberg en Hohenlansberg by it gearstallen fan 
it Charterboek. 
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Here Nannesl (81.1681.06.) 
? - Mullum 1690; skoalmaster te Turns (1678-1679, sûnt te Mullum (tsjerkerekken-
boek Turns 1663 e.f., Epemastate Ysbrechtum; H. Sannes, FC 21-1-1938). 

Hesseling, Jambus (84.1791.01.) 
? ca. 1725 - Ljouwert 1791; menniste dûmny. 

Hesseling, M. (68.1985.04.) 
? 1754/1755 - ? nei 1838; menniste dûmny (68.1985.04.) 

Hiddinga, Antje Feddes (81.1985.35.) 
Dokkum 1676 - Harns? nei 1724; troude yn 1725 te Harns mei Jan Jansen; dochter 
fan Fedde Heeres H , berne Peinjum 1648/1649, brouwer te Dokkum (1674, 1675), 
Bolsert (1681,1683), Warkum (1705,1706); Harns (1706), Dokkum (1707,1708); nicht 
fan Hearre Japiks Sibranda (s.d.); pakesizzer fan Hero Martens Hiddinga (Wytmar-
sum 1612/13 - Peinjum 1663) (DTB 188; NH Harns 4,3; Gen. 514,471; Gen. 511,141 
(oantekens D.D. Osinga); Wûns S 51, nr.29; Wûns S 61, nr.51; allegearre RAF). 

Hilarides, Johannes (81.1687.01.; 81.1985.49.) 
Ljouwert 1649 - Bolsert 1726; klassikus, rektor latynske skoallen Hylpen (1671), 
Dokkum (1681) en Bolsert (1699), taalkundige en skriuwer (Feitsma 1966). 

Hoekstra, Albert ten Broecke (68.1813.01.; 81.1813.01.; 68.1985.12.; 81.1985.01.) 
Holwert 1765 - Amsterdam 1828; jurist, grytman Westdongeradiel (1794-1796; 1813), 
heechlearaar Nederlânske taal Leuven (1815). 

Hoekstra, Freerk (xx. 1818.01.) 
Dokkum 1760 - Harns 1837; menniste dûmny, skriuwer fan teologysk en (frysk) lite-
rêr wurk. 

Hoeuffi, Jacob Hendrik (68.1812.01.) 
Dordrecht 1756 - 1843; jurist, latyns dichter en filolooch. 

Honywood, Michael (40.1985.01.) 
Charing (Kent) 1595/6 - Lincoln 1681; MA. 1618, Fellow fan Christ's College, Cam
bridge, flechte yn 1643 nei Nederlán (6 july dêr, neffens eigen oantekening yn syn 
hânskrift fan boekoankeapen, Ms. 276, Lincoln Cath. Libr.), earst te Leiden, letteryn 
Utrecht; yn 1660 werom nei Ingelân, dêr't er Dean fan Lincoln Cathedral waard 
(Srawley 7; Haantjes 1929a). 

Hoogslag, Gerrit Dircx (81.1681.02.) 
Ljouwert 1653-1703; printer en útjouwer 1679-1701 (Gen. 532,55,RAF; Breuker 1980 
(Eekhoff) 186; OBW 125, GAL). 

Hoogstraaten, David van (81.1725.02.) 
Rotterdam 1658 - Amsterdam 1724; studearre medisinen te Leiden, dichter en 
filolooch. 
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Hulthem, Karelbaron van (84.1836.01.; 84.1985.04.) 
Gent 1764-1834; Jurist, advokaat, amtner en bibliotekaris. 

Humalda, Idzert Aebinga van * (68.1821.01.) 
Ljouwert 1754-1834; jurist.riedshear (1780). grytman en maire fan Hinnaarderadiel 
(1792-1795; 1811-1813), gûverneur fan Fryslân (1813) en kurator Frjentsjerter Ate-
neum (1828). 

Huydecoper, Balthasar (84.1779.01.) 
Amsterdam 1695-1778; jurist, filolooch en dichter. 

Huygens, Constantijn (68.1985.10.) 
Den Haach 1596-1687; dichter, komponist en sekretaris fan de Hollânske 
steedhâlders. 

Idema, Pieter Lodewijks (84.1791.01.) 
Ljouwert 1741-1818; printer, útjouwer. boekhanneler en ûnbegryplik (frysk) dichter 
(Breuker 1980 (Eekhoff), 200). 

Idsinga, Saco Harmens van (84.1758.01.) 
Harns 1714 - Grins 1779; jurist, riedshear te Grins (sûnt 1749), rjochtshistoarikus; 
befreone mei Wibrand van Itsma (-, Zedig en vrijmoedig onderzoek . . . . Gronin
gen 1777, 24). 

Itsma, Wibrand van (84.1738.01.) 
Ljouwert 1693 - Harns 1759; jurist, advokaat, premier Dokkum (1734) en Harns 
(1747). lânskipsskiedskriuwer fan Fryslân (1758, DVF 11 (1866) 13); befreone mei 
S.H. van Idsinga. 

Jeltema, Anne? (xx. 1780.01.) 
Aldegea (Sm.) 1727 - Ljouwert 1803; boekprintersfeint, ek trekskipper, letter útjou
wer (sûnt 1764); folksdichter; fertaalde "Thysbuurs os" fan J. van Effen yn it Ljou-
wertersk (1768; Breuker 1980,199; id., 1986,13). 

Johnson, Samuel ? (xx.1763.01.) 
Lichfield 1709 - Londen 1784; skriuwer en leksikograaf. 

Junius F.F., Franciscus (40.1985.02.;40.1985.03.) 
Heidelberg 1591 (Kerling 1985) - Windsor 1677; dûmny, keunsthistoarikus en filo
looch; learde om 1646 hinne te Bolsert Frysk fan GJ. 

Karst Tjallings (81.1681.03.) 
Ljouwert 1651/2 - ? yn of nei 1714; printer en útjouwer 1678-1702 (OBW 125, GAL; 
Breuker 1980 (Eekhoff) 186). 

Kate, Lambert ten (81.1714.01.) 
Amsterdam 1674-1731; keapman, learaar, linguist; mennist. 

133 

wumkes.nl



Kok, Jacobus (8x. 1786.01.) 

Koopmans, Rinse Klaases * (81.1801.01.) 
Grou 1770 - Koudum 1826; menniste dûmny, heechlearaar menniste kweekskoalle 
Amsterdam (1812). 

hambergen, Tiberius (84.1764.01.) 
Reitsum 1717 - Grins 1763; dokter te Ljouwert (1742), heechlearaar medisinen te 
Frjentsjer (1750) en te Grins (1754). 

Lasis, Meelcke: sj. Meelcke Lasis 

Lescailje, Katharina! (81.1986.64.) 
Amsterdam 1649-1711, dichteres en útjouster, dochter fan dichter en útjouwer Jacob 
Lescailje, dy't in kunde wie fan Hero Galama. 

Leenegra, Jacobus (81.1747.01.) 
71695/1696 -?; wenne yn 1719 te Makkum (Crim. sent. 51, RAF). 

Lemstra (81.1783.01.) 
Net identifisearre. 

Lenige, Dirk (84.1985.07.) 
Makkum 1722-1798 (H.T.J. Miedema, IB 22 (1960) 234); seilmakker en (frysk) 
dichter. 

Lolkema, Harmannus Lodovicus/Ladenius ? (81.1768.01.) 
Ljouwert 1720-1768; skriuwer fan de boelguodden (DTB 37, GAL; GA. Wumkes, 
Stads- en dorpskroniek, Leeuwarden 1930, 233). 

Long, Isaacle (81.1744.01.) 
Frankfurt a. M. 1683 - Hanau? nei 1762; histoarikus en bibliograaf. 

Loon, Folkert Nicolaas van (xx.1816.01) 
Harns 1775-1840; skipsbouwer en wurktúchkundige; út'e famylje fan GJ (Hal-
bertsma 1827,406), wat er grif wol witten hat (cf. oer Adr. van Loon, syn 
âldomke, 3.3.2,1). 

Loonsma, Stephanus Theodorus van ? (81.1937.01.) 
?- East-Ynje?; skoalmaster Drylts 1734 of earder, "is vertrokken na Oost-Indien in 
lOber 1756 op een verdigte attestatie"; komponist (H. Sannes, skoalmastersoante-
kens, FA; DTB 442, RAF). 

Luiers f ... ?j, Hendrick (68.1985.03.) 
Net identifisearre. 
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Lulofs, Warner (81.1750.02.) 
Emden 1687 - Amsterdam 1750; keapman en dichter; mennist; goeie kunde fan 
Lambert ten Kate (CL. ten Cate, Lambert ten Kate Hermansz . . . Utrecht 
1987,124). 

Maatschoen, Gerardus (81.1752.01.) 
? - Amsterdam 1751; apoteker. menniste learaar, histoarikus (Mennonite Encyclo-
pedia III 430). 

Maximiliaan II, Emanuel, karfoarst fan Beieren (84.1985.13.) 
München 1662-1726, keurfoarst fan Beieren. 

Meelcke Lasis (68.1668.02.; 68.1985.17) 
?-Bolsert 1677/78; mennist; waard yn 1664boargerfan Bolsert, kaam doefanBurch-
wert; kreamer mei in lapkewinkel (Feitsma 1967b). 

Meinerts, Eelke: sj. Eelke Meinerts 

Mensonides, Catharina (68.1985.17.) 
? - ?; dochter fan ds. Paulus Mensonis? (? ca. 1608? - Lekkum 1666). Dy syn skoan-
mem hjitte Tryntie Johannes dr. (Civ. Sent. Int. 15-7-1645, RAF); hy wenne tusken 
syn Akademytiidensynberopnei Lekkum yn 1630 te Bolsert (DTB 146, RAF)enhjit 
ynit ASF(nr. 2135,1624) Bolswardiensis. De doopboeken fan Lekkum út de tiid dêr't 
it hjir om giet, binne net bewarre. 

Messchf ... ?j,J. (81.1985.58.) 
Net identifisearre. 

Mosselman, Ritscke Jacobs (xx. 1690.02.) 
? - Warkum 1690; boekbiner (War Wl 1. 152. RAF); earder boekbiner en útjouwer 
(1679-1687) te Ljouwert (Breuker 1980c,190). 

Nauta, Eeuwe (68.1802.01.) 
Itens 1757 - Spannum 1826; studearre te Frjentsjerteology (1776-1783),dûmny (1783) 
en (frysk) dichter. Stúdzjefreon fan Annaeus Ypey en H. Bangma, beide ek eigeners 
fan in eksimplaar fan 'e FR; yn har Alba amicorum hat hy skreaun (cf. Bosma 
1985,204). I. Aebinga van Humalda frege him yn 1820 om syn miening oer fragen dy't 
Epkema Humalda foarlein hie oangeande lestige wurden by GJ. 

Niebuhr, Barthold Georg (xx.1808.01.) 
Kopenhagen 1776 - Bonn 1831; diplomaat en gelearde. 

Nodell, Johannes Adam (sj. ynlieding 3.2.1.2.) 
Ljouwert 1754 - Rotterdam 1814; learling (ASF 13476: 16-6-1770) en kollega-
heechlearaar (1788) fan E. Wassenbergh; rektor latynske skoallen Dokkum (1776), 
Kampen (1780), Amersfoart (1784), heechlearaar skiednis en wolsprekkendheid 
Frjentsjer (1788), rektor Rotterdam (1788); latyns dichter. 
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Nota, Petrus (sj. ynlieding 3.2.1.2.) 
Frjentsjer 1728 - Beltsum 1808; ger. dûmny, mei histoaryske belangstelling, 
dichter. 

Oosterbaan, Hero (81.1808.01.) 
Harns 1736-1807; soan fan EvertO. en Grietje Simons Stinstra; menniste dûmny te 
Dokkum (1760) en Harns (1784), heechlearaar oan de menniste kweekskoalle te Am
sterdam (1766-1786). Fia mem omkesizzer fan J. Stinstra en neef fan P. Stinstra en 
Jelle Wildschut. 

Pan, Jan (xx. 1805.02.) 
Inkhuzen 1785-Hoarn 1871;jurist(studearre te Frjentsjer: ASF14358,1803) amtner 
en letterkundige. 

Pars.Adriaan (81.1701.01.) 
Den Haach 1641 - Katwyk 1719; ger. dûmny en publisist. 

Reddingius, Gerardus Benthem (sj. ynlieding 3.2.1.2.) 
Ingelum 1774 - Assen 1834; ger. dûmny en teolooch, learling fan E. Wassenbergh 
(ASF 14109: 28-5-1790). 

Rhenferdius, Jacobus (81.1713.01.) 
Mülheim 1654 - Frjentsjer 1712; heechlearaar Easterske talen te Frjentsjer 
(1682). 

Ringers, Vitus (xx. 1686.01.) 
Harns 1660 - Rie 1725; ger. dûmny en dichter; paedagogus fan Sicco van 
Goslinga. 

Rintjes, Hendrik: sj. Hendrik Rintjes 

Royen, Jacob van (8x.l 700.01.(?)) 
Utjouwer te Amsterdam. 

Schaaff, Syds (81.1985.35.) 
Syds Benjamins Schaaff (stoarn te Harns yn 1770), of Syds Hendriks Schaaff, doopt 
te Harns 4-9-1729 (Grêfskriften Harns; N.H. Harns 4,3; RAF), beide boarge-
master te Harns. 

Scheltema, Cornelis (xx.1775.01.) 
Frjentsjer 1726-1801; jurist, advokaat, sûnt 1754 sekretaris fan Frjentsjer; heit fan 
Paulus en Jacobus (s.d.; Ned's Patr. 27 (441) 222; neilitten oantekens H. Sannes, 
FA). 

Scheltema, Jacobus (68.1793.02.; 81.1793.02.) 
Frjentsjer 1767 - Utrecht 1835; jurist, amtner, letterkundige en histoarikus; broer fan 
Paulus Scheltema, soan fan Cornelis Scheltema. 
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Schehema, Paulus Cornelis * (81.1816.01.) 
Frjentsjer 1752-1835; boer, amtner en folkskundige; broer fan Jacobus Schel-
tema. 

Scheltinga (81.1750.01.) 
Net identifisearre. 

Scheltinga, Frans Julius Johan van * (81.1839.01.) 
Kollum 1749-1831; Jurist, riedshear (1776), grytman Kollumerlân (1816); kuratorfan 
it Frjentsjerter Ateneum (1820). 

Schepper, Isaac de (81.1681.04.) 
Ljouwert 1638 - Bûtenpost 1688; jurist, amtner, grytman Achtkarspelen (1677) en 
dichter (Byl. Civ. Sent. 175-15, RAF). 

Schmid, Gottlieb Em. (81.1985.14.) 
Net identifisearre; neffens Ex libris "Sacror. Antist. Berol[ensis]". 

Schonck, Everhard Jan Benjamin (84.1775.01.) 
Hedel 1745 - Nijmegen 1821; klassikus (studearre te Frjentsjer: ASF 13295,1765/66; 
ASF 13354,1767), rektorlatynske skoallen Gorkum (1769) en Nijmegen (1781), dich
ter; sunt syn Frjentsjerter studintetiid befreone mei E. Wassenbergh. Orangist (1787; 
Kolkhuis Tanke. Schonck. Nijmegen 1963,81), betanke yn 1789 foarit heechlearaar-
skip yn skiednis en wolsprekkendheid te Frjentsjer (Boeles I 1878,106). 

Schrader, Johannes Henricus (81.1784.01.) 
Ternaard 1721 -by Ljouwert 1783; klassikus, heechlearaar wolsprekkendheid (1747) 
en dichtkunde (1764) te Frjentsjer; neolatynsk dichter. 

Schröter, J.(?) C.(?) (81.1985.14.) 
Net identifisearre. 

Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik baron thoe (8x.1768.01.) 
Den Haach 1733-1783; grytman Menameradiel (1766), kurator Frjentsjerter Aka-
demy (1776), dichter en histoarikus. 

Seelen, Johann Henrich von (81.1725.03.;81.1985.07.) 
Asel 1688 - Flensburg 1762; rektor latynske skoallen Stade (1717) en Lübeck 
(1718). 

Sewel, Willem (xx.1710.01.) 
Amsterdam 1654-1720; histoarikus en leksikograaf. 

Sibranda, Hearre Japiks (xx.1697.01.) 
Wytmarsum 1672/73 (EVC 443, RAF) - Kûbaard 1716; konrektor lat.skoalle Frjen
tsjer, ger. dûmny. Soan fan Jacob S. (stoarn Wytmarsum 1679, EVC 443, RAF) en 
Sytske Hiddinga (Peinjum of Wytmarsum ca. 1642 - Frjentsjer 1717/18); broer fan 
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Johannes J. Sibranda (Wytmarsum 1668 - Frjentsjer 1696), praelector yn it Gryks 
oan de Frjentsjerter Akademy fan 1693 oant syn dea (Feitsma 1965c); pakesizzer fan 
Hero Martens Hiddinga en Jan Jacobs Sibranda (stoarn Wytmarsum 1665, EVC 443, 
RAF), beide fan Wytmarsum (Feitsma 1965c). Neef fan Antje Feddes Hiddinga. 

Sixma, Ulbe Andla van (xx.1750.01.) 
? 1673 - Goutum 1760; jurist, militêr, riedshear (1704), kurator Frjentsjerter Hege-
skoalle (1714). Syn twadde frou (sunt 1735), His Maria Ruurdsdr. van Burmania, wie 
de widdo fan Tiberius Pepinus van Eminga en in dochter fan Wegelina Minnea van 
Eminga (Stamboek). 

Sjoerds, Foeke: sj. Foeke Sjoerds. 

Smeding, Vieler Piers (84.1985.07.) 
Tsjom 1780 - Makkum 1854; ferver (DTB 285; BS, RAF). 

Sminia, Tjalling van (81.1769.01.) 
Wommels 1716-1767; studearre (rjochten?) te Frjentsjer (ASF 11896), grytman Hin-
naarderadiel (1754). 

Sparwenfeldt, Jean Gabriel (84.1985.15.) 
Arnol 1655 - Abyland 1727; taalgelearde. 

Stade, Dietrich von (81.1985.14.) 
Stade 1637 - Bremen 1718; germanist, wurke fan 1661-1667 yn Stockholm en Upp-
sala, neitiid te Stade Sweedsk Consistorialsekretär (cf. T. Hoekema 1984). 

Steenstra, Hylke Jans (81.1937.01.) 
? ca. 1730/5 - Snits 1801; chirurgyn (DTB 655, RAF; Gen. 603,261, RAF: troude yn 
1770 mei Marg. Nollet, dy't yn 1826, 91 jier âld, stoar; OAS 372, GAS). 

Steenstra, Pybo (81.1788.01.) 
Frjentsjer ? ca. 1735/1740 - Amsterdam 1788; studearre te Frjentsjer (ASF 12827, 
1754), promovearre te Leiden (1763), lektor yn de wiskunde te Leiden (1758) en te 
Amsterdam (1763). 

Stinstra, Gooitjen Simons? (81.1822.01.) 
Harns 1763-1821; soan fan Simon S. en Anna Braam (BS, RAF). Omkesizzer fan Pe
trus Stinstra en fan Jelle Wildschut, neef fan Freerk Dirks Fontein. 

Stinstra, Johannes (84.1790.01.) 
Harns 1708-1790; soan fan Simon Stinstra; menniste dûmny, teolooch en fertalerfan 
Richardson. Omke fan Petrus Stinstra, Hero Oosterbaan en Jelle Wildschut; âld-
omke fan Freerk Dirks Fontein. 
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Stinstra, Petrus (81.1822.02.) 
Harns 1747 -Frjentsjer 1819; soan fan Gooitjen Simons Stinstra; mennistedûmny te 
Frjentsjer (1771-1800), kurator Frjentsjerter Akademy (1800). Omkesizzer fan Jo
hannes Stinstra, neef fan Hero Oosterbaan, omke fan Gooitjen Simons Stinstra en 
fan Freerk Dirks Fontein. Hie in krânske by him oan hûs, dêr't ûndermear J.M. van 
Beyma sr. en S. Stijl lid fan wienen (brieven J.M. van Beyma 22-8-1790 en okt. 1791, 
argyf CL. van Beyma II lb, lc, RAF). 

Strick, Lenert (84.1684.01.) 
Neuenhaus ca. 1650 - Frjentsjer foar 1727; printer en útjouwer (Ned. Leeuw 
1975,281). 

Stijl, Simon (xx.1777.02.) 
Harns 1731-1804; soan fan Jelle Simons S.; dokter, toanielspiler, histoarikus en 
skriuwer. Neef fan Jelle Wildschut. 

Suringar, Gerard Tjaard (xx. 1803.01.) 
Ljouwert 1761 - Beetstersweach 1827; klassikus, preceptor Haarlem (1783-1790), 
konrektor Ljouwert (1790-1795. om politike redenen ûntslein), rektor en heech-
learaar Lingen (1803-1820; Ned. Patr. 17 (1927) 317). 

Tadema, Jan Tierdts (xx.1705.01.) 
De Jouwer? 1655 - De Jouwer 1718?; sulversmid, sekretaris Haskerlân (meid. drs. 
H. Spanninga). 

Tenckinck, Wijbrandus Jacobus (68.1846.01.) 
St. Annaparochy 1779 - Tsjom 1845; N.H. dûmny. Soan fan ds. E.H. Tenckinck (Wer-
gea 1746 - Britswert 1830), dy't - oars as hy - yntekene op Epkema 1821. Soe it eksim-
plaar fan FR 1668 earder faaks fan de heit west hawwe? 

Thirion (84.1985.04.) 
? -? ; abt (meid. Georges Colin, KB Brussel). 

Tichelaar, C. (68.1812.02.; 81.1812.01.) 
Menniste dûmny (68.1812.02.); grif deselde dy't wurdlisten (út GJ foar 't neist) útwik-
sele mei A. Wassenbergh Ez. (brief fan dy léste oan E. Wassenbergh fan 2-6-1806, Hs. 
1326, PBF); fierders net identifisearre. 

Tinga, Eelko * (8x.l807.01.) 
Ljouwert 1762 - Grins 1828; studearre teology te Frjentsjer (1780-1786) en te Grins 
ger. dûmny (1786), heechlearaar teology te Frjentsjer (1799) en te Grins (1805) (Boe-
les II 707). 

Tjallings, Karst: sj. Karst Tjallings. 

Trotz, Christiaan Hendrik (84.1774.01.) 
Colberg 1701 - Utrecht 1773; jurist, heechlearaar rjochten Frjentsjer (1741) en 
Utrecht (1754). 
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Tydeman, Hendrik Willem (xx. 1812.01.) 
Utrecht 1778 - Leiden 1863; jurist, advokaat, heechlearaar rjochten e.o. Deventer 
(1802), Frjentsjer (1803), Leiden (1812), steathúshâldkundige, letterkundige. Soan 
fan Meinard T. 

Tydeman, Meinard (68.1985.09.; 68.1787.01.; 81.1804.01.; 81.1985.49.) 
Swolle 1741 - Leiden 1835; jurist en letterkundige, rektor latynske skoalle Ljouwert 
(1763), heechlearaar rjochten Hurderwyk (1764), Utrecht (1766), tusken 1787 en 1801 
yn ûnderskate betrekkingen, sûnt bibliotekaris te Leiden. Heit fan H.W. 
Tydeman. 

Tymens, Adriaan: sj. Adriaan Tymens. 

Uffenbach, Zacharius Conrad von (81.1710.01.) 
Frankfurt a. M. 1683-1734; jurist, riedshear( 1721) en geleard reizger, dy'tyn 1710 yn 
Fryslân wie. 

Vegelin van Claerbergen, Assuerus (84.1715.02.) 
Ljouwert 1687 - De Jouwer 1771; militêr, grytman fan Haskerlân (1739); soan fan 
Hessel; broer fan Johan, Nehemia en Philip Frederik (s.d.); troude yn 1731 mei de 
widdo fan Allard van Burum (s.d.). 

Vegelin van Claerbergen, Frederik (xx. 1721.01.) 
Ljouwert 1667 - Slûs 1721; militêr; soan fan Philip Ernst, healbroer fan Hessel. 

Vegelin van Claerbergen, Hessel (xx.1683.01.; xx.1683.02.; xx.1683.03.; xx.1683.04.; 
8x.1710.01.; 84.1715.01.; xx.1715.01.; 68.1985.10.; 81.1985.16.; 81.1985.52.; 
84.1985.03.) 
Ljouwert 1655 - Leiden 1715; studearre rjochten te Frjentsjer (ASF 7336,1672; dispu-
taasje 1675, Feitsma 1978a noat 27); grytman (Utingeradiel 1683, Haskerlân 1689). 
Soan fan Philip Ernst, healbroer fan Frederik, heit fan Assuerus, Johan, Nehemia en 
Philip Frederik (s.d.). Fia frou Anna Maria van Vierssen sûnt 1683 omke fan Allard 
F. van Burum, skoansoan fan Jisk van Geersma (de frou fan Ass. van Vierssen), oan 
wa't S.A. Gabbema Het Hooghe-lied SALOMONS mei wurk fan himsels en fan GJ 
opdroech, en sweager fan Catharina Margaretha van Vierssen. 

Vegelin van Claerbergen, Johan (8x.1702.01.; 8x.1710.01.; 81.1745.01.; 81.1745.02.; 
81.1770.01.; 81.1985.52.) 
Aldeboarn 1690 - Langwar 1773; studearre rjochten te Frjentsjer (ASF 10509,1707), 
riedshear (1720), grytman Doanjewerstâl (1722); soan fan Hessel, broer fan Assue
rus, Nehemia en Philip Frederik, skoansoan fan Allard F. van Burum (troude yn 
1722 mei dy syn dochter Cecilia Isabella). 

Vegelin van Claerbergen, Nehemia (8x.1710.OL; xx. 1715.02.; 68.1985.06.) 
De Jouwer 1691 - Den Haach 1739; jurist (studearre te Leiden, ASL 5-10-1715), rieds
hear Steats-Brabân (1719), (frysk) dichter; soan fan Hessel, broer fan Assuerus, Jo
han en Philip Frederik (s.d.). 
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Vegelin van Claerbergen, Philip Ernst? (68.1985.10.) 
Palts 1613 - Ljouwert 1693; sekretaris (1641) en hofmaster (1657) fan de Fryske steed-
hâlders; heit fan Hesse! (s.d.). 

Vegelin van Claerbergen, Philip Frederik (8x. 1702.01.) 
Aldeboarn (?) 1685 - De Jouwer 1738; studearre rjochten te Frjentsjer (ASF 
9965,1700), grytman Haskerlân (1707), (frysk) dichter. Soan fan Hessel, broer fan As-
suerus, Johan en Nehemia (s.d.). 

Vegelin van Claerbergen, in (81.1770.01.) 
Of ien fan de erfgenamten fan de Vegelins (81.1770.01.). 

Verwey, haac * (68.1806.01.) 
Drylts ca. 1777 - Leiden 1829; jurist, rektor latynske skoallen Dokkum (1797), 
Frjentsjer (1798), boekprinter (1802) en advokaat Warkum (1805), griffier rjochtbank 
Snits (1806). Troude vn 1801 mei in dochter fan ds. Simon Bakker (s.d.). (Gen. 
594.210. RAF; Kalma" 1956,184). 

Vierssen, Anna Maria van (xx. 1683.04.) 
Ljouwert 1653 - De Jouwer 1696; suster fan Catharina Margaretha, frou fan Hessel 
Vegelin van Claerbergen. 

Vierssen, Catharina Margaretha van (81.1683.03.; 81.1985.16.) 
Ljouwert 1656-Middelburch 1716(Ned.'s Adelsboek 1951); troude yn 1684 mei Joh. 
bchorer (Middelburch 1650-1702), earst sekretaris, letter pinsjonaris fan Middel-
burch. Skoansuster fan Hessel Vegelin van Claerbergen. Se waard mei haroare sus-
ters, nei de dea fan har âlden yn it begjin fan de jierren sechstich, grut by har âldste 
suster Titia van Vierssen (1641-1706), yn 1677 troud mei François van Burum; EVC 
451, RAF). 

Visser, Hans Willem Cornelis Anne (sj. ynlieding 3.2.1.2.) 
St. Annaparochy 1773 - Ysbrechtum 1826; ger. dûmny (1795), skoalopsjenner(1804), 
histoarikus en ûnderwiiskundige; learling fan E. Wassenbergh (ASF 14099: 18-8-
Î789). 

Waardenburg, Henricus (84.1801.01.; 81.1813.02.) 
Frjentsjer 1760 - Haarlem 1812; klassikus, rektor latynske skoallen Frjentsjer, Lin-
gen en Haarlem. 

Walker, Casper (84.1848.01.) 
Ferwert 1774 - Ljouwert 1848; amtner provinsjale griffy (DTB 230, RAF; BS, 
GAL). 

Wassenbergh Ez., Arnoldus (81.1804.02.) 
Ljouwert 1738 - 1809; apteker, neef fan E. Wassenbergh (Gen.Jb. 1961); wiksele 
wurdlisten (út GJ foar't neist) mei C. Tichelaar, en befreone mei G.T. Suringar, mei 
wa't er yn 1803 en 1804 oer GJ-problemen korrespondearre. 
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Wassenbergh, Everwinus * (81.1766.01.; 68.1793.01.; 68.1828.01.; 81.1985.42.) 
Lekkum 1742 - Frjentsjer 1826; klassikus; heechlearaar Gryks en Nederlânsk yn De
venter (1767) en Frjentsjer (1771). 

Wendt, Johannes (81.1985.06.) 
Dokkum ca. 1675 - ? yn of foar 1721; studearre te Frjentsjer (ASF 9112, 1692). 

Wiarda, Tileman Dothias (84.1779.02.; 84.1985.22.) 
Emden 1746 - Aurich 1826; jurist, advokaat, lânskipssekretaris (1781) en lânssyndi-
kus (1808); histoarikus en filolooch. 

Wicht, Matthias von (84.1736.01.; 81.1746.01.; 84.1985.22.) 
Aurich 1694-1778; jurist; lânssyndikus, rjochtshistoarikus. 

Wierdsma, Petrus * (68.1811.02.; 81.1782.01.) 
Ljouwert 1729-1811; jurist, notaris (1751), auditeur-militêr (1775), rjochtshistoa
rikus. 

Wiersma, Matthijs (68.1985.03.) 
? ca. 1671 - Wânswert 1739; sjirurgyn (Byl. Civ. Sent. 383-25. id. 600-20; DTB 33; 
RAF). 

Wiersma, W. (68.1985.03.) 
Net identifïsearre. 

Wildschut, Mie? (81.1822.01.) 
Harns 1741-1814; keapman. Fia mem Antje Simons Stijl neef fan Simon Stijl, fia 
frou Baudina Stinstra sweager fan Petrus Stinstra, omkesizzer fan Johannes Stinstra 
en neef fan Hero Oosterbaan (BS, RAF; Gens Nostra 1967, 264). 

Willem F (84.1760.01.) 
Den Haach 1748 - Brunswyk 1806; prins fan Oranje en Nassau, steedhâlder fan 
de Republyk. 

Willigen, Adriaan van der (68.1985.05.; 81.1985.16.; 81.1985.17.) 
Rotterdam 1776 - Haarlem 1841; toanielskriuwer, keunsthistoarikus. 

Wiselius, Samuel h, * (81.1845.02.; 84.1845.01.; 81.1985.62.) 
Amsterdam 1769-1845; studearre te Frjentsjer (net yn ASF) en Leiden, advokaat, 
keapman, haaddirekteur plysje (1813), sekretaris fan de Tweede Klasse van hetNe-
derlandsche Instituut (1817); dichter. 

Wijckel, Johan van ? (81.1781.01.) 
Ljouwert 1731-1781; jurist, riedshear (1755). 

Wijn, Hendrik van (84.1834.01.) 
Den Haach 1740-1831; jurist, advokaat, pinsjonaris Den Briel en Gouda, sûnt 1788 
amteleas, ryksargivaris (1802). 
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Ypey, Adolf. (8x.î785.01.) 
Frjentsjer 1749 - Leiden 1820; studearre talen en medisinen te Frjentsjer (1762-1769), 
medikus te Frjentsjer (1769), lektor yn 'e botany oan de Frjentsjerter hegeskoalle 
(1772), heechlearaar wiskunde en medisinen (1776), om politike redenen ôfset yn 
1795, wer beneamd yn 1805 (wenne yn 'e tuskentiid as medikus te Amsterdam), 
heechlearaar medisinen Leiden (1812); publisearre behalven op syn fakgebieten, ek 
oer (fryske) skiednis en dichte yn it Latyn (Boeles II 575-580). 

Ypey, Annaeus * (68.1787.01.; 68.1985.08.) 
Ljouwert 1760 - Grins 1837; teolooch en taalkundige, studearre te Frjentsjer (1778-
1784), ger. dûmny (1784), heechlearaar yn 'e tsjerkeskiednis te Hurderwyk (1799) en 
yn 'e godgeleardheid te Grins (1812). Stúdzjefreon fan H. Bangma, E. Tinga, G.T. 
Suringar en E. Nauta - allegearre besitters fan in santjinde-ieusk eksimplaar fan 'e 
FR -, dy'tyn 1780 en 1781 yn syn album amicorum (Hs2c, FM) skreaunen. Suringar 
die dat ûnder de sinspreuk "Sljugt en rjugt" (3-3-1781). Miskien noch yn 'e studinte-
tiid("ruim 20jaar"foar 1807)brûkte er mannich oere om him mei E. Tinga yn "Bel
gische letterkunde" te oefenjen. Se wienen doe fan doel om alle ferâldere wurden 
út 'e Steatefertaling fan 'e Bibel te oarderjen en fan taalkundige oantekens foarsjoen 
te publisearjen, mar de oantekens bleaunen oant 1806 lizzen. (Ypey, Taalkundige 
Aanmerkingen . . . Amsterdam 1807). 

Zeper, Jan (81.1808.02.) 
Ljouwert 1736 - Hahn 1801; sjippesieder. 

3.2.1.3. Oplagen FR 1668, 1681 en 1684 
De útkomsten fan it ûndersyk nei de eksimplaren dy't fan de edysje-1668 bewarre 

binne of yn feilingkatalogi of earne oars neamd wurde, wize oars as wol tocht is 
(Haantjes 1929,61) op in lytse oplage. Mei elkoar haw ik oer de hiele wrâld mar acht-
tjin eksimplaren fûn. It soe fansels wêze kinne dat der guodden fuortdien binne doe't 
de útwreide werútjefte fan 1681 útkommen wie. Dêris neat fan bekend, mar miskien 
binne der al in pearoanwizingen. Nehemia Vegelin van Claerbergen joech yn 1718 
in eksimplaar fan 1668 presinten net ien fan 1681 (of 1684), dat er ekhie (3.1.1.1.2.4). 
Fierders brocht in eksimplaar fan 1668 yn 1747 minder op as guodden fan 1681 om 
datselde jier hinne (cf. 68.1747.01 neist 81.1734.01 en 81.1750.01), mar dat is mar ien 
kear - mear prizen fan 1668 binne foar de ein fan de achttjinde ieu net bekend - en 
seit dêrom net safolle. As der wier eksimplaren fan 1668 fuortdien binne, dan sil dat 
nei de midden fan de achttjinde ieu wol gau dien west hawwe. Ut dy tiid komme be-
rjochten oer de seldsumheid fan de FR fan 1668 en oer it belang fan dy útjefte yn fer-
hâlding ta de edysje fan 1681/1684. Sa skreau E.Wassenbergh yn 1811 oan in oare 
leafhawwer fan GJ's wurk, dy't om in eksimplaar fan 1668 socht, A. ten Broecke 
Hoekstra, dat er yn syn libben mar twa of trije kear ien sjoen hie. Sels hie er by it 
skriuwen fan syn Specimen yn 1793 it eksimplaar fan E.Epkema syn broer liend.55 

Epkema 1813,2 dielt mei: "Beide deze uitgaven [1668 en 1681] dan, vooral de eerste, 
zijn reeds, na zulk een lang tijdsverloop, zoo schaarsch en onverkrijgbaar geworden, 
dat vele, jaren lang, vruchteloos hebben getracht de eene of andere daar van in bezit 
te krijgen". Dat de eksimplaren bewarre waarden, sjocht men oan it grutte tal kearen 
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dat argivalysk oerlevere eksimplaren weromkomme en noch bekend binne, sa't út de 
opjeften yn 3.2.1.1.2 blike kin. Ik bin der wol wis fan dat fierdergeand ûndersyk ta 
noch mear identifikaasjes liede soe. 

Op in lytse oplage wiist ek de ferhâlding yn it tal kearen dat eksimplaren fan 1668. 
1681 en 1684útliteratuerof argivalia ôflaat wurde kinne of deryn neamd wurde. Dat 
binne respektivelik 39, 122 en 49. Dy ferhâlding komt frij krekt oerien mei it tal be-
warre eksimplaren: 18,68 (+ 5 dy't weirekke binne) en 23 (+ 1). Dy sifers tsjutte derop 
dat de ferhâlding tusken de oplagen fan 1668 en 1681 (1684 is fan deselde edysje as 
1681)ienopmearasfiifis.Nostie 1681 yn 1701 ek al as seldsum bekend (81.1701.01.). 
De útjouwer hie dêr doe noch wol eksimplaren fan op 'e souder, mar dat wienen mar 
in goeie fjirtich (42 yn 1703: sj. 81.1681.02.). Dêr sille dan ek wol gjin hûnderten fan 
makke wêze. Miskien soe men tinke kinne oan twahûndert op syn meast. Dat soe 
betsjutte dat de oplage fan 1668 heechút 40 west hat, of miskien wat mear, as der nei 
1681 àl in tiidlang eksimplaren fuortdien binne. 

Allinne al oan it lytse tal fan miskien mar sa'n trijehûndert eksimplaren dat der 
mei elkoar fan de santjinde-ieuske útjeften west hawwe sil, kin it dêrom net wier 
wêze wat in anonime skriuwer (Adolf Ypey? sj. 8x. 1785.01 )yn de Tegenwoordige Staat 
fan 1785,161 meidielt. As er it hân hat oer it yn ûnbrûk rekke wezen fan it "Oud 
Friesch" yn 'e fryske steden en de ferbastering fan dy taal op it plattelân (mei Hyl-
pen en Molkwar as útsûnderingen), ferfettet er: "Voorheen plag men, zelfs onder de 
eerste en aanzienlykste geslagten, het Oud Friesch nog binnens huis met zyn gezin te 
spreeken, en de Friesche Rymleryen van den beroemden Gysbert Japix, in Leeven 
Schoolmeester te Bolswerd, waren 't gewoone handboek, met welk men zich zocht te 
vermaken en te stichten". Lettere skriuwers, dy't ik neamd hawyn 1.1.2, hawwe soks 
ek wol tocht, meastal mei in berop op 'e trije útjeften dy't yn koarte tiid efter elkoar 
ferskynd binne. Derby ferjitte se dat GJ ek net massaal lézen wêze kin, omdat syn 
wurk net maklik te lézen wie. Ypey (of wa't it oars west hawwe mei) skreau ommers 
ek: "Veelen, dit is my meer dan eens gebleken, zouden wel lust hebben, om dat keurig 
werk te leezen, en zich dus in de Oude Landtaal te oeffenen, zoze niet wierden afge
schrikt, door eene menigte woorden en gezegden, van welke zy de betekenis niet wee-
ten te raaden". 

3.2.1.4. Soarten fan belangstelling 
De lezers sa't se hjirfoar beskreaun binne, litte har op grûn fan har útlittingen of 

fan wat der buten it inkelde feit dat se in eksimplaar fan de FR hienen fan har be
kend is, yndiele neffens ûnderskie yn belangstelling. Gauris sil dy belangstelling wol 
mear as ien kant hân hawwe, dat it oersjoch sa't dat hjir folget, jout mear aspekten 
fan de belangstelling oan as dat it lezers yn soarten ûnderskiedt. 

Ik begjin mei literêre belangstelling. Fuort by GJ syn libben al blykt út eleminten 
yn frysk wurk fan Baardt 1640 (5.3.6.1), Gabbema 1649 en mooglik Arcerius 1659, dat 
de Friessche Tjerne bekend west hat. Fan oaren binne út dy tiid tige wurdearjende út
littingen bekend. Galama neamt GJ yn in drompelfers foar Uytgelesene Engelsche 
Boet-predikatien fan 1661 "d'onvolkbaer, en voldoenden Jacobs zoon", wylst Junius 
om 1660 hinne nei oanlieding fan in taljochting op it wurd "scheel" fan J. Vlitius de 
fersen 58,1-20 út tekst 30 (Reamer in Sape) oerskriuwt en derby seit: "scheel verö pro 
Dissidio et contentione occurrit in aureis versiculis quos ex elegantiss/wo Gisberti 
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nostri poëmatio addidi separatim descriptos" (ed. Feitsma 1956a, 110). Junius sil syn 
wurdearring by it oerskriuwen om 1646 hinne ek wol oan de dichter sels fernimme 
litten hawwe. Fan Gabbema seit GJ sels, dat dy syn wurk "fier boppe fortjinste wird-
dearret" (330,5) en dat Gabbema it heech hie. benammen de psalmberiming, blykt 
ekwol út de lof yn 'e edysje-1681 (247.9-15). Nei de dea fan GJ wurde syn gedichten 
brûkt yn neifolgingen fan Meelcke Lasis 1668, Vegelin 1683, Frjentsjerter studinten 
om 1700 hinne (lykas De Baer 1696, Sibranda 1697, Harda 1708 en soannen fan Ve
gelin), Althuysen 1755, Wassenbergh 1766 ( dan ek studint te Frjentsjer) en Lenige 
1778. om de wichtichsten mar te neamen. of wurdt syn wurk prize troch guodden as 
Hilarides 1710, Ten Kate 1723, Van Itsma 1738, Van Idsinga 1759, Stijl 1777 en 
Schonck 1779 (sj. 1.1.2.1). As leafhawwers fan it wurk steane fierders Sixma 1750, 
Doys 1758. Scheltema 1775 en Epkema 1778 bekend, dy't it liezen, songen, of har 
bern te lézen joegen. 

Ta de fersprieding fan de lof fan GJ's talint as dichter hat Wassenbergh 1793 mei 
syn akademyske ferhanneling in soad bydroegen, want dy publikaasje krige wur-
dearjende besprekken yn Vaderlandsche Letter-oefeningen 1793,368-372, Algemene 
Konst- en Letter-Bode 1793,117-118 en Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst 
en Smaak 1795,139-141, wylst Waardenburg 1801 (sûnder de namme fan Wassen
bergh te neamen) de ferhanneling brûkte foarin koarte oankundigingoerlibben en 
wurk fan de dichter en meidieling fan twa leafdesdichten yn Neue Berlinische Monat
schrift (cf. Miedema 1956,122). Ek Koopmans 1801 liet him troch Wassenbergh syn 
stúdzje ynspirearje, mar hy gong selsstanniger te wurk. Syn bydrage hat faaks wol 
makke, dat Bilderdijk Tjesck-Moars see-ængste (tekst 33 bewurkjend oersette, want 
oan dy tekst hie Koopmans gans omtinken jûn. De Vaderlandsche Letter-oefeningen 
1808.640-644 naam de fertalingyn syn hiele hearen fear oer. Itjierdêrfoarwieyn it-
selde blêd trouwens noch nei Koopmans syn oersetting fan in part fan datselde ge
dicht ferwiisd. doe't mei it besprek fan Wassenbergh 1806 ek parten út tekst 29 (Ny-
schierige Jolle) yn it Frysk publisearre waarden (o.w. 1807,267-272). It kaam doe safier, 
dat de skriuwer fan de earste nederlânske literatuerskiednis, Jeronimo de Vries, him 
ûntskuldige dat er GJ net behannele ("men bedenke dat ik van geenen kan spreken, 
wier taal geheel bijzonder, en voor de meesten onverstaanbaar is"; De Vries 
1808,150). It wie oars net sa, dat de autoriteit fan Bilderdijk elk fan de wearde fan GJ's 
wurk oertsjûge. De Hedendaagsche Vaderlandsche bibliotheek 1809,264-270 kaam yn in 
wat gekoanstekkerich besprek fan Mengelingen 4, dêr't de oersetting fan Tjesck-moar 
yn stie, op it ûnnatuerlike yn it taferiel by GJ en frege him ôf, oft it "eene navolging 
van een Bilderdijk waardig" wie. 

Neist literêre belangstelling hat der fan it begjin ôf ek gelearde belangstelling foar 
GJ syn wurk west. Taalkundich, foaral taalhistoarysk fan aard, wie dy by Junius dy't 
om 1646 hinne Frysk fan GJ learde, en by letteren as Von Stade ca. 1700, Ten Kate 
1723, Von Wicht 1746, Van Hasselt 1777, Van Halsema 1778, Wierdsma/Brantsma 
1782, Wiarda 1784, Annaeus Ypey 1787, Adelung 1809 en Hoeufft 1812. It sil ek wol 
taalkundige belangstelling west hawwe, dy't makke dat Hoogstraten, Sparwenfeldt, 
Sewel en Huydecoper in eksimplaar fan de FR hienen en dat wie it mei wissichheid, 
wat makke dat Boswell yn 1763 in eksimplaar foar Johnson kocht. Oft sy yn har wurk 
ek spoaren fan gebrûk fan it boek neilitten hawwe, hawik net neigongen. Taalkun
dich foaral wie ek de belangstelling fan Epkema 1821, dy'tyn 1793 al in glossarium 
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op GJ makke hie, en fan Hoekstra 1813. Ek de earste publikaasje fan Halbertsma oer 
GJ (1822) gong oer taal. Mear nei de taalhistoaryske bydragen fan Gabbema as nei it 
wurk fan GJ sels gong de niget út fan histoarisi en bibliografen as Van Royen (?) 1700, 
Pars 1701, Eccard 1720, Von Seelen 1725, Le Long 1744 en Schwartzenbergh 1768. Dy 
helje GJ net oan, mar Gabbema. Histoaryske - of mear yn it algemien: gelearde - be
langstelling is ek te ferwachtsjen by publisisten of bibliotekarissen as Van Alkemade, 
Van Arckel, Maatschoen, de Tydemannen, De Chalmot, Kok, Van Wijn en 
Wiselius. 

Persoanlike betrekkingen mei de dichter sels of mei syn freonen Galama en Gab
bema (dy't ek wol fia in earder famyljelid rûn hawwe kinne) hawwe faaks meispile by 
guodden as De Bucquoy, Balck, Van Burum, Gutberleth, Hiddinga, Lescailje, Van 
Loon, Mensonides, Sibranda en de Vegelins. By Van Burum en de Vegelins is dan 
oan ynfloed fan de Van Vierssens te tinken. 

Oant safier is de aard fan de belangstelling wol min of mear dúdlik. Lestiger wurdt 
it om dêr wat oer te sizzen by lju fan wa't allinne mar bekend is dat se in eksimplaar 
fan de FR hienen, en dy't der sa te sjen om har wurk of komôf fuort gjin belang by 
hân hawwe. Dan is men oanwiisd op yndirekte ôflieding út oplieding of maatskip-
like stân. 

Wat de oplieding oangiet, fait it op dat fierwei de measte eigeners akademysk 
foarme wienen, al moat der wol rekken mei holden wurde dat sa'n konklúzje ek oan 
it boamemateriaal lizze kin. Auksykatalogi, dêr't de measte gegevens út komme, 
binne der eins allinne fan grutte biblioteken. Dochs ûntbrekke lju sûnder akade-
myske oplieding net. It binne keaplju (Schaaff miskien, de Fonteinen. Wildschut, al-
legearre út Harns, Zeper út Ljouwert en Bonnema fan Kimswert); skoalmasters 
(Here Nannes, Loonsma, Epkema en Elsinga); sjirurgyns (Wiersma en Steenstra); 
notarissen, kommizen of boelguodskriuwers (Aggæi, Lolkema en Haanstra); dich
ters (Lescailje, Jeltema, Eelke Meinerts, Lenige, Bäcker en Idema), en dan noch An
tje Hiddinga en Catharina Mensonides. Boeren - ôfsjoen fan Eelke Meinerts, dy't 
dêrneist ek noch skriuwer en skoalmaster wie - haw ik net fûn en der sille ek net folie 
west hawwe, dy't in eksimplaar fan 'e FR hienen, want al binne der fan har útsoarte 
gjin auksykatalogi, se hienen har namme noch wolris as eigendomsmerk yn in ek
simplaar sette kinnen. Neat wiist der dèrom op, dat GJ ûnder it folk libbe hat. Dêr-
foaroer binne Frjentsjerter heechleararen goed fertsjintwurdige: De Grau, Blancar-
dus, Rhenferdius, Trotz, Lambergen, Schrader en Cannegieter. 

Neist de yn haadsaak gelearde boargerij is ûnder de eigeners fan in eksimplaar 
fan 'e FR ek de adel: Burmania's, De Schepper, Vegelins, Van Burum, Aylva, Gos-
liga, d'Aumale, Doys, Scheltinga, Sixma, Van Haren, Sminia, Schwartzenberg, Van 
Beyma, Humalda, Scheltinga en d'Escury. By har hat faaks frysknasjonaal kultuer-
besef meispile. Gabbema 1681 (265,5) neamt de adel mei de boeren as lju dy't noch 
Frysk prate, De Schepper 1681 (258,25) allinne de adel en Hessel Vegelin slút him yn 
syn fers foar in juffer Eminga út ca. 1683 (sj. xx. 1683.01.) mei de ferbining fan taal en 
frijheid dy't sy ek lizze by har oan as er skriuwt: 

Tpast Emingaes soo wel haers vaders tael 
Tael die in swijm zieitogtig leit 
Als vrijheijt te beschermen 
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De measten fan de lju dy't op de ien of oare wize belangstelling foar GJ syn wurk 
blike litte, binne no wol neamd of oars wol by ien fan de skiften ûnder te bringen. 
Dêrneffens litte har yn dy belangstelling ûnderskiede niget oan it wurk fan GJ as lite-
ratuer, as specimen fan Frysk en as symboal fan fryske kultuer. 

Dat de wurdearring navenant grut west hat, soe men ôfliede kinne út 'e prizen dy't 
foar in eksimplaarbetelle waarden. Foar de FR fan 1668 is dêr net folie fan tesizzen, 
want dêr is foar 1800 mar ien kear in priis fan bekend, of heechút twa kear, as de oan-
tekening fan 2-5-0 yn 68.1985.12 wier út it lést fan de achttjinde ieu wêze soe. Dy iene 
kear is yn 1747, doe't in eksimplaar 0-13-0 opbracht (68.1747.01). Dat is yn ferhâlding 
ta de prizen foar de FR fan 1681 of 1684 net folie. Ik haw foar 1800 mar ien kear faker 
in priis ûnder de gûne fûn, en dat wie dan ek noch by in eksimplaar dat fan 1668 wêze 
kin, trochdat it jier fan útjefte net fêststiet (xx.1710.01). Ut de njoggentjinde ieu oant 
1830 is mei wissichheid allinne de priis fan it eksimplaar fan Wassenbergh bekend 
(18.-; 68.1828.01), mar mooglik waarden doe ek eksimplaren foar 1-19-0 (68.1985.05) 
en 25,- (68.1985.12) ferkocht. Fan de FR fan 1681 en 1684 binne út de tiid oant 1830 
sa'ntritich prizen oerlevere. Ofsjoen fan inpearútsjitters(6-6 foar 81.1725.01; 8-15 yn 
1774 foar 81.1985.67; 7,-oant 9,-yn 1812 (xx.1812.01) en 20,-yn 1828 (81.1766.01)), kos
ten eksimplaren fan 1681 of 1684 tusken 1715 en 1830 ien oant fiif gûne en meastal 
trije. of ek wol fjouwer. Om te ferlykjen jou ik út de Algemeene Naam-lyst van boeken 
met de prijzen fan A. Ferwerda útdejierren 1730 oant 1771 de prizen fan inpearhis-
toaryske boeken oer Fryslân dy't gauris neamd wurde. Utsjitters net meirekkene kos
ten noch gjin gûne oant twa gûne Scharlensis 1595, Schotanus 1655, Gabbema 1686 
(Lustgaarde) en Gabbema 1703 (Verhaal); en twa oant seis gûne Winsemius 1622 en 
Schotanus 1658. Rigen fan literêr wurk haw ik net oantekene, mar dat wie yn it alge-
mien gans goedkeaper. Sa koste in eksimplaar fan Starters FriescheLusthoj"("met pla
ten") yn 1764 mar 4 stoeren. 

Wat noch oerbliuwt. is de fraach oft Wassenbergh behalven ynfloed troch syn pu-
blikaasjes (dy't al neamd is) ek ynfloed hân hat troch kolleezjes. Sûnt Wumkes 
1915,78 de "Skoalle fen Wassenbergh" asbegrypyn 'e fryske li te rere skiednis yntro-
dusearre, hat it behalven troch lettere publikaasjes fan Wumkes sels ek troch wurk 
fan GossesenMiedemayngongfûn(Breukere.o. 1986, VIII). Wumkes 1915 seitsûn-
der neier bewiis sels, dat Wassenbergh "foarlêzingen for de studinten oer Gysbert-
Om" hold. Ut de neilitten oantekens (ek fan de kolleezje-ûnderwerpen; Feitsma 
1986,6). noch út de publikaasjes fan Wassenbergh blykt dêr wat fan. Wol hie er troch 
de jierren hinne belangstelling foar GJ. Dat blykt út syn neifolging yn it Latyn fan 
tekst 20, dy't er as studint te Frjentsjeryn desimber 1766 makke (yn Hs 1318,5, PBF) 
en út de oersettingen yn it Nederlânsk fan inkelde fersen, faaks út deselde tiid (yn 
1333,4 Hs, PBF), mar ek oan it sitearjen fan 'e dichter yn Wassenbergh 
1774,74,82,86,90 en 94; Wassenbergh 1778,61 en Wassenbergh 1781,504. Om 1782 
hinne makke er in oantekening oer de Juniana (sj. 3.4.3.1), tusken 1782 en 1785 
skreau er in gedicht fan GJ út it album-Brunsvelt oer, dat er liende fan syn studint E. 
Epkema (sj. 3.3.3.2,19), en út dyselde jierren kinne ek syn noch neier te neamen oan
tekens op tekst 33 datearje, dy't yn hânskrift bleaun binne (1333,4 Hs, PBF), mar dy't 
opset binne foar publikaasje. Dêr komt in grammatikale ferliking tusken Gryks en 
Frysk yn foar oer it weilitten fan it ferhâldingswurd by tiidwurden. Oer lesjaan yn GJ 
seit dat lykwols neat. Dêr binne my twa útlittingen oer bekend, deselde dy't Feitsma 
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1986,6 besprekt. De iene is fan E.J.B. Schonck. Dy skriuwtyn syn brief fan 11-7-1793 
oan Wassenbergh: "Want Gysbert Jacobs ligt my schoon geen Friesch zynde nog na 
aan het hart, en het spyt my maar dat ik niet beter van uwe lessen in het leeren ver
staan van dien naiven dichter gebruik gemaakt heb" (Hs. 1326, PBF). Neffens de lib-
bensfeiten kinne dy "lessen" allinne mar slaan op kontakt yn 'e studintetiid, dat is 
yn 1766-1767. De oare útlitting is fan E. Epkema. Dy lies GJ "An Profesters sida", 
mar dat sil grif by Wassenbergh yn 'e hûs west hawwe, dêr't er sa't liket yn 'e kost wie 
(E. Epkema, An mine landnaten, r. 95,65-72, ed. Y. Poortinga, Op 'e drompel fan de 
Romantyk. Ljouwert 1981 (2de pr.) 61-62). 
De konklúzje kin dêrom wêze, dat Wassenbergh de belangstelling foar GJ ûnder stu-
dinten grif befoardere hat, en him faaks ek wolris sitearre hat by syn kolleezjes yn it 
Gryks, mar dat er gjin ôfsûnderlik kolleezje oer GJ jûn hat. GJ sille de studinten yn 
har frije tiid brûkt en lézen hawwe, bygelyks foar har dichtoefeningen. Lykas Was
senbergh en Schonck (en J. Ruardi? cf. Feitsma 1986,6) dienen fjirtich jier letter J.M. 
van Beyma en J. Pan dat, sa't blykt út in brief fan Pan oan Van Beyma fan 23-11-1836: 
"als die (bedoeld is de útjefte fan Epkema) er in onzen academie tijd geweest was, 
had ik, onder uwe leiding, dien dichter goed kunnen leeren verstaan" (Beyma thoe 
Kingma 315, RAF). Miskien hawwe sa om 1780-1781 hinne ek de studinten Annaeus 
Ypey, E. Tinga, E. Nauta, G.T. Suringar en H. Bangma (sj. op Ypey yn de folgjende 
list) as freonen ûnder elkoar GJ lézen. 
Yn dy tiid naam lykwols ek troch de opkommende stúdzje fan it Aldfrysk en fan de 
histoaryske leksikografy de belangstelling foar it wurk fan GJ as boarne fan frysk 
taalmateriaal ta, sa't oan it wurk fan Van Hasselt, Van Halsema, Wiarda, Wierdsma/ 
Brantsma en oaren, ûnder wa ek Annaeus Ypey, te sjen is. 

Eigentlike literêre stúdzje fan GJ is sa't liket by Wassenbergh sels net foar de jier-
ren tachtich oan te wizen. Om wat hjirfoar krekt neamd is, kin der sels oan tocht 
wurde dat syn learling Epkema ta dy stúdzje in stimulans west hat. It Specimen sil wol 
net lang foar ferdigening en publikaasje skreaun wêze, mar yn alle gefallen net foar 
1787, omdat yn in eardere ferzy- "Specimen Literaturae Frisicae Grammatico Phi-
lologicum, . . . " neamd - in oantekening stiet, dy 't skreaun is op in eksamenop-
jefte fan 11-1-1787 (1333,3 Hs., PBF). It al oanhelle ûntwerp oer tekst 30, oantsjut as 
"Aantekeningen op Tjesck-moars Seaængste", komme ferwizingen yn foar nei Huy-
decoper syn útjefte fan Melis Stoke, ferskynd yn 1774 (dy't de skriuwer ta in oantrún 
is), en nei Van Alphen syn oersetting fan Riedel út 1778/1780. De ôfstân yn tiid ta 
Huidekoper ("De wakkere Huidekoper besteedde eens zijnen vlijt en geleerden Taai-
arbeid aan het kreupel rijm van eenen Melis Stoke . . . ") en it spotske en berette 
oardiel oer Van Alphen syn wurk en oer oare (sentimentele) tiidsferskynsels meitsje 
in datearring fan it stik foar likernôch 1785 net wierskynlik. 

3.2.2. Epkema 1821 
De yn tekening op Epkema 1821 (en 1824) waard iepensteld yn augustus 1820 

(Proost 1820), mar it boek kaam earst út yn maart 1822 (Dijkstra 1946,34). 

3.2.2.1. List fan yntekeners 
Yn Epkema 1821 is in "Naam-lijst der Inteekenaren" (3-10) opnommen, dy't hjir 

folget. De werjefte is letterlik gelyk, op in inkelde ferbettering fan printflaters yn 
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nammen nei. Allinne binne de boekhannels en ynstellings fan har alfabetysk plak 
nei foaren helle en by elkoar set. 

De sifers 1, 2 en 3 efterguon nammen ferwize nei yntekeningen op oare boeken út 
deselde tiid, dy't by 3.2.2.2 neamd wurde. In * betsjut dat de namme ek foarkomt 
yn 3.2.1.2. 

Abrahams, (deGebr.) Boekhandelaars, te Middel
burg. 2 Exemplaren (1.2) 

Altena, (Wed. CL van) Boekverkooperse, te Leeu
warden (2) 

Benthem, (S. van) Boekverkooper. te Middel
burg (3) 

Busch. (M. van den) Boekdrukker, te Leeu
warden 

Honkoop, (A. en J.) Boekhandelaars, te 
Leijden. 3 Exempl. 

Oomkens. (J.) Akademiedrukker en Boekhande
laar te Groningen (1.2.3) 

Palier en Zoon, (H.) Boekhandelaren, te 
's Bosch (1.2.3) 

Plaats. (M. van der) Boekhandelaar, te 
Harlingen 

Tuinstra. (Taeke J.) Boekhandelaar, te Franeker 
Wiarda, (P.) Boekverkooper. te Leeuwarden 

(2.3) 

Aa, (C.P.E Robidé van der) Procureur bij de Regt-
bank van eersten aanleg, te Leeuwarden 
(1.2.3) 

Abring, (B.) te Sneek [stiet: Alring] 
Adema,(L.) Substitut Officier bij de Regtbank te 

Leeuwarden 
Adama. (LP.) Student, te Franeker (3?) 
Alberda (Alb.) Lid van den Raad der Stad Bols-

ward (2?) 
Amersfoordt, (H.) Rector, te Sneek (2) 
Andreae, (D.H. Beucker)* Griffier van de Regt

bank van eersten aanleg, te Leeuwarden 
(1.2) 

Andreae, (G.H.) Ontvanger der Registratie en Do
meinen, te Bolsward (2) 

Andreae, (G.Z.) Directeur der Registratie en Do
meinen in Vriesland, te Leeuwarden (2) 

Ankringa, (J.D.D.)* Praeceptor der Latijnsche 
Scholen, te Leeuwarden. 2 Exemplaren 
(1.2.3) 

Antonides, Koopman, bij Harlingen (2) 
Attema, (A.) Officier bij de Regtbank van eersten 

aanleg, te Sneek (2) 

Wiselius, (S.Iz.) voor de 2 Klasse des Koninklij
ken Nederlandschen Instituts, te Amsterdam 
[stiet: S.J.Z.] Leesgezelschap, onder de spreuk: 
Leedige uuren nuttig besteed, te Dokkum 
(2) 

Bibliotheek, (de) van de Universiteit, te Gronin
gen (1) Beverwijk, (J.M. van) als Voorzitter van 
het letterminnend Genootschap, onder de 
Zinspreuk: tot Oefening, te 's Bosch (1) 

Maatschappij (de) der Nederlandsche Letter
kunde, te Leijden 

Leesgezelschap ,tot Leerzaam Vermaak, te 
Makkum 

Hingst, (A.J.) Predikant te Oosterend, voor het 
Leesgezelschap 

Visser, (H W.C.A.) voor de Leesbibliotheek der 
Onderwijzers gezelschappen in het 8 School
district (3) 

Attema, (R.) Commies Griffier bij de Regtbank 
van eersten aanleg, te Leeuwarden (2,3) 

Bakker, (J.) te Enkhuizen 
Bakker, (Jan M.) Ontvanger Particulier, te 

Sneek 
Banga (J.) Med. Doet, te Franeker 
Becius, (JA.) Lid der Gedeputeerde Staten van 

Zeeland, te Middelburg 
Berg, (O.O. van den) Koopman, te Amsterdam 
Bergsma, (CA.) Math. & Phil. Nat. Cand. & Med. 

Stud., te Franeker 
Bergsma, (P.A.) te Idaard (2,3) 
Bergsma, (P.A.) Procureur, te Leeuwarden 
Berkhout, (N.) Predikant, te Sneek (2) 
Beijma thoe Kingma, (J.M. van)* Vrederegter van 

het Kanton Hindelopen, Lid van de Commis
sie van Landbouw in Vriesland 

Biersma, (R.) Griffier bij het Vredegeregt, te Hee
renveen (2) 

Binkes, (F.) Advocaat, te Leeuwarden (2) 
Boelens, (A.A. van) President van de Regtbank 

te Heerenveen 

ZIJNE MAJESLEIL de KONING. 2 Exempl. 
ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID de PRINS van ORANJE. 2 Exemplaren 
ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID PRINS FREDERIK.3 Exempl. 
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Boer, (Mevius Gerrit de) Burgemeester te 
Franeker 

Bonga, (K.) te Leeuwarden (2) 
Bonga, (S.) Leeraar bij de Remonstranten, te 

Nieuwkoop (2) 
Bonnema, (E.H.)* Koopman te Kimswerd 
Brantsma, (GL.) Regter ter Instructie bij de Regt-

bank van eersten aanleg, te Leeuwarden 
Brocades (W.) Apothecar, te Meppel 
Brouwer, (A.) Advocaat, te Heerenveen 
Brouwer, (Jan)* Leeraar der Doopsgezinden te 

Leeuwarden (2,3) 
Brouwer, (W.W.) J.U.St, te Leijden 
Brunings, (G.W.) te Sneek 
Burghgraef. Stud. te Franeker 
Buijsing, (R.) te Leeuwarden 
Camp, (W.) te Zalt-Boemel 
Cate (S.) te Sneek (2) 
Cloppenburg!}, (R.M.) Predikant te Wijnaldum 
Coninck, (de) Minister van Binnenlandsche Za

ken (1) 
Coopmans, (J.) te Franeker 
Coulon (J. Vitringa) President der Provinciale 

Geneeskundige Commissie in Vriesland (2) 
Crane, (J. W. de) Professor, te Franeker 
Cuipers, (Joh.) Apothecar te Sneek 
Dassevael, (S.) Secretaris van de algemeene Re

kenkamer, te 's Gravenhage 
Deketh, (Albartus) Advocaat, te Leeuwarden 

(2,3) 
Donia, (H P.) Lid van de Grietenije Raad 

van 't Bildt 
Doom, (A.B. van) Secretaris van de Kamer van 

Koophandel, te Middelburg 
Doorn, (H.J. van) Gouverneur van Zeeland, te 

Middelburg 
Draisma, (U.P.) Koopman, te Achlum 
Driessen, (A.) Inspecteur enz., te Leeuwarden 
Drijfhout, (A.) A.L. M. Phil. & Theol. Doet. en 

Predikant, te Middelburg 
Dijkstra, (R.T.) Pelmolenaar, te Leeuwarden 
Eekma, (Idsert) Officier bij de Regtbank van eer

sten aanleg, te Leeuwarden (3) 
Eerde, (J.R. van) Hoogleeraar, te Groningen 
Engelen, (J. Henderik van) Student, te Gro

ningen (3) 
Escurij, (Jonkh. C.E.E. Baron Collot d') Grietman 

over Barradeel te Minnertsga (2) 
Escurij, (J. W.M. Baron Collot d') Litt. Hum. Stud., 

te Franeker 
Escurij van Heinenoord, (Baron Collot d')* Lid van 

de 2de Kamer der Staten Generaal, te 
's Gravenhage 

Evertsz, (U.A.) te Sneek 

Ewijck, (DJ. van) Secretaris bij het Ministerie 
van Hooger en Lager Onderwijs, der Nat. Nij
verheid en Kolonien, te 's Gravenhage (1) 

Eijsinga, (FJ.J. van ) Lid van de Provinciale Sta
ten van Vriesland, te Langweer 

Eijsinga, (S.H.R. van) Lid van de Staten Gene
raal, Grietman over Doniawerstal, te Lang
weer 

Eijsinga, (TÆ.J.van) Lid der Staten van Vries
land, Grietman over Rauwerderhem, te 
Rauwerd 

Falck, (AR.) Minister voor het Publieke Onder
wijs de Nationale Nijverheid en Kolonien, 3 
Exemplaren 

Feddes, (Klaas Com.) Vrederegter van het Kanton 
Leeuwarden 

Feen, (B. van der) Predikant, te Middelburg 
Feenstra, (Thijs)* Lid der Staten van Vriesland 
Feenstra, (P-W.) Predikant, te Sneek 
Feenstra, (W.P.) Chir. Stud., te Amsterdam 
Feickens, (A.) Zeepzieder, te Sneek (2) 
Fenema, (P.H. van) Lid van de Staten der Provin

cie Noord-Braband, Burgemeester der Stad 's 
Hertogenbosch en openbaar Notaris, aldaar 

Ferwerda Jz., (S.) Commies Griffier bij de Regt
bank van eersten aanleg, te Leeuwarden 

Fockema, (Daam) Doctor in de Regten, te 
Leeuwarden 

Fockema, (N.) Advocaat, te Leeuwarden 
Fockema, (S.) Med. Doctor en Vroedmeester, te 

Leeuwarden 
Fockens, (L.) Rentenier, te Bolsward (2) 
Fontein. (A.) Steenfabrikeur, te Franeker 
Fontein, (F.D.)* Koopman, te Harlingen (2) 
Fontein Jansz., (F.) Koopman, te Harlingen (2) 
Fontein, (Reinier) Burgemeester, te Franeker 
Geer, (Baron de) Griffier van de 2de Kamer der 

Staten Generaal, te Utrecht 
Geuns, (CS. van) Predikant, te Nijmegen 
Goot, (GS. van der) Koopman, te Zaandam (3) 
Goot, (S. van der) Stud. Litt., te Amsterdam 
Gorter, (J.D.) Koopman, te Sneek 
Gosliga, (P.) Vice-Precident bij de Regtbank van 

eersten aanleg, te Leeuwarden 
Gosliga, (P.J.) Grietenij-Ontvanger van Baarde-

radeel, te Beers 
Gratama, (M.S.) Stud. in de Regten, te 

Groningen 
Greijdanus, (J.) Secretaris, op de Lemmer (2) 
Groenewoud, (J.C. Swijghuizen) Hoogleeraar, te 

Franeker 
Haag, (A. W.) Ontvanger, te Burum 
Haagsma, (S.) te Sneek (2) 
Haan Fz. (F. de) te Leeuwarden 
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Haer, (B.van der) Lid der Gedeputeerde Staten 
van Vriesland, te Leeuwarden (2,3) 

Haer, (D.B. van der) Griffier der Staten van Vries
land, te Leeuwarden (2,3) 

Haitsma, (J.) oud Advocaat, te Bolsward 
Halbertsma, (Justus)* Leeraar der Doopsgezin

den, te Bolsward (2,3) 
Halbertsma, (T.) [stiet: F.] Koopman, te Grouw 
Halmael Jr.,(A. van) Auditeur Militair in Vries

land, te Leeuwarden 
Haren Geb. van Heemstra, (C.J. van) te 

Veenklooster 
Hein. (G.H.) Predikant, te Meppel 
Hellema, (D. W.) te Wirdum 
Hemminga, U.A.) te Dordrecht 
Herde [Heide?], (B. van der) te Harlingen 
Hesselink Wz., (J.) te Groningen (2) 
Hofstra, (S.) Chirurgijn en Operateur, te Sneek 
Hogendorp, (Graaf W. van) Lid der Ridderschap 

van Zuid-Holland, te 's Gravenhage 
Holtrop, (J.S. van Esveldt) Commies bij het De

partement van Binnenlandsche Zaken en 
Waterstaat, te 's Gravenhage 

Horst. (G.J.F, ter) Student in de Regten, te Gro
ningen (3) 

Huber, (H. Wielinga) Advocaat, te Leeuwarden 
(2) 

Huber, (J.L) Grietman van het Bildt, te St. 
Anna Parochie 

Huidekooper, (Jan) te Harlingen (2) 
Jonkheer / Æbinga van Humalda* Komman-

deur van de Orde van den Nederlandschen 
Leeuw, Gouverneur van Vriesland. 10 Exem
plaren (2.3) 

Hijlckama, (F. van) Luitenant, te Antwerpen 
Jakles. (D.) Advocaat, te Bolsward (2) 
Jelgerhuis, (J. van) te Amsterdam 
.lelies Jelles, (Gerben) te Grouw 
Jonge, (Jonkh. F.C. de) Lid der Staten Generaal, te 

Middelburg 
Jongsma, (E.) Regter bij de Regtbank van eersten 

aanleg, te Leeuwarden (2) 
Jongstra, (F.) Procureur en Ontvanger der directe 

belastingen, te Heerenveen 
Keestra, (R.S.) S.S. Theol. 
Kemper, (Jonkheer) Lid van de 2 Kamer der Sta

ten Generaal, te Leijden (1) 
Klaazesz, (J) Notaris, te Lemaard 
Klomp, (P.) Predikant, te Groningen (2) 
Kok, (Petrus de) Advocaat, te Bolsward 
Konijnenburg, (J.) Hoogleeraar in de H. Godge

leerdheid, te Amsterdam 
Koopmans, (G.) Leeraar bij de Doopsgezinden, te 

Zaandam (2) 

Koopmans (R.j* Theologisch Professor bij de 
Kweekschool der Doopsgezinden te Amster
dam (2.3) 

Kuipers, (C.) Apothecar, te Leeuwarden 
Lam, (A.) Student, te Franeker 
Lambreehtsen, (N.C.) President van 't Zeeuwsch 

Genootschap der Wetenschappen, te Mid
delburg 

Lambsma, (Simon) Ontvanger der Directe belas
tingen van de Gemeente Minnertsga 

Leeuwen. J. van) Griffier bij de Regtbank van 
Koophandel, te Leeuwarden (1,2) 

Loon, (J. Potter van) Litt. Hum. Cand. & J.U. Stuci, 
te Franeker 

Looxma, Jz. (A.) te Leeuwarden 
Lijnden, (Jr. F.G.A.B. Baron van) Grietman van 

Opsterland, Curator van het Athenaeum te 
Franeker, Lid van de Staten der Provincie 

Maire, (J. Le) Ontvanger van de Gemeente Jel-
sum. te Leeuwarden 

Meer, (O.A. van der) Boekh. ten Kantore der In- en 
Uitgaande Regten en Accijnsen, te Gro
ningen 

Meetsma. Apothecar, te Amsterdam 
Meinsma, Phz. (A.) te Leeuwarden (2) 
Metz, (N.L.) Apothecar, te Leeuwarden (2) 
Meijnema, (Meijne) Zeilmaker, te Zaandam 
Mist, (Uitenhage de) Lid van de 1 Kamer der Sta

ten Generaal, te 's Gravenhage 
Mollema, (C) Koopman, te Harlingen (2) 
Motman Jr. (G. W. van) Controleur der In- en Uit

gaande Reaten en Accijnsen. te Heerenveen 
(2) 

Muiier, (G.N.) Advocaat, te Leeuwarden 
Muntinghe, (H.) Predikant, te Harich 
Muntinghe, (Herman) Hooaleeraar. te Groningen 

Nauta, (Bavius Antonius van) Candidaat in de Li
teratuur, te Leijden 

Nauta, (GA. Avenhorn van) Secretaris van de 
Grietenije Rauwerderhem, te Rauwerd 

Nauta, (R.) Ontvanger Particulier, te Heeren
veen 

Nicolaij (R.) Predikant, te Ried 
Noë, (L.) Apothecar, te Leeuwarden (2) 
Nolthe, (P.H. van) Ontvanger Reg., te Meppel 
Noodt van Zuidscharwoude (W. W.) Substitut Offi

cier bij de Regtbank van eersten aanleg, te 
Leeuwarden (3) 

Noot, (G.) Controleur der Directe belastingen. 
te Meppel 

Noijon, (Jos.) Fabrikeur, te Sneek (2) 
Noijon, (P.) Notaris, te Sneek (2) 
Olivier, (W.) Burgemeester, te Sneek (2) 
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Oosting (J.B.) Lid van de Provinciale Staten van 
Vriesland, te Leeuwarden (2,3) 

Oudemans, (A.C.) te Amsterdam (3) 
Oudshoorn, (G van) Ontvanger, te Ferwerd 
Overbeek, (K.J.) Proponent hij de Doopsgezin

den, te Franeker 
Overveldt, (S.J. van) Advocaat, te Leeuwarden 
Passamier, (P.) Advocaat, te Leeuwarden 
Persijn (J.) Leeraar der Doopsgezinden, te Rijp 
Posthumus, (R.) Predikant, te Waaxens 
Posthumus, (R.) Vrederegter van het Kanton 

Holwerd 
Quaestius, (J.W.) Medicinae Doctor te Leeu

warden 
Rengers, (Jonkh. H.R. van Burmania) Grietman 

van Gaasterland (2,3) 
Rengers, (Jonkh. B.W. van Weideren) Grietman 

van Wijnbritseradeel, te IJsbrechtum (2,3) 
Rengers, (Jonkh. J.S.G.J. van Burmania) Lid van 

de Raad van Staten, te 's Gravenhage (3) 
Reitz, (J.) 's Rijks Advocaat in Zeeland te 

Middelburg 
Riedel, (A.A.) S.S. Theol. Stud., te Groningen 
Riedel, (H.) te Holwert 
Romar, (P.J.) Secretaris der Stad Franeker 
Roorda, (J.) Litt. Hum. Stud., te Franeker 
Roijen, (H. van) Staatsraad in buitengewone 

dienst, te Rijswijk 
Schelle, (G.van) Magazijnmeester en Controleur 

van 't klein zegel, te Leeuwarden (2) 
Scheltema, (P.C.)* Landbouwer, te Franeker 
Scheltinga, (E.E. Wielinga van) Lid der Staten van 

Vriesland en Notaris, te Leeuwarden 
Scheltinga, (F.J.J. van)* Lid van de Staten Gene

raal, te Leeuwarden 
Schippers, (S.W.) Phil. Theor. Mag. Litt. Humm. 

Doctor en Rector der Latijnsche School, te 
Bolsward (3) 

Schonck, (J.) Raadsheer in het Hoog Geregtshof. 
te 's Gravenhage 

Schouten, (J.) Scheeps-Bouwnieester, te Dor
drecht (1) 

Schreurs, (T.W.) Leeraar der Doopsgezinden, te 
Tjallebert (2) 

Sikkema, (Rintje Sikkes) Lid van de Grietenije-
Raad van Barradeel, te Minnertsga 

Smeding, (P.K.) Koopman, te Leeuwarden 
Sminia, (H.B. van) Lid der Staten van 

Vriesland 
Smith, (Eeuwe) Secretaris van Barradeel (2) 
Snouck Hurgronje (A.J.) Predikant, te Middel

burg 
Sprée, (D.) Regter bij de Regtbank van eersten 

aanleg, te Sneek (2) 

Stienstra, (S.B.) Procureur bij de Regtbank van 
eersten aanleg, te Leeuwarden (2) 

Stinstra, (A.) Notaris, te Franeker 
Stinstra, (Johannes) Griffier van het Vredegeregt. 

te Franeker 
Stralen, (H. van) Lid van de 1 Kamer der Staten 

Generaal, te 's Gravenhage 
Stijrum, (Grave van Limburg) Ontvanger der Re

gistratie (2) 
Suringar, (W.H.) Koopman, te Leeuwarden 

(1,2,3) 
Swart, (I. de) te Franeker 
Swart, (V. Glinstra de) Ontvanger der Registratie, 

te Gorredijk 
Sijbouts, (F.) te Amsterdam 
Sijbouts, (H.) J.R.C., te Groningen 
Sijbrandi, (S.K.) Leeraar der Doopsgezinden, 

te Haarlem 
Sijtzama, (M.P.D. van) Grietman van Idaardera-

deel, te Friens, 2 Exemplaren 
Teerns,(S. van) Leeraar der Doopsgezinden, te 

Irnsum 
Telting, (A.) Student, te Franeker 
Tenckinck, (E.H.) Predikant, te Britswerd 
Tinga, (E.)* Hoogleeraar. te Groningen (1,3) 
Tjallingü, (P. Feijtama) Med. Doctor, te Harlin-

gen (2) 
Tour van Bellinchave, (M.C. W. Baron Du) Lid der 

Gedeputeerde Staten van Vriesland (3) 
Tromp, (AS.) Koopman, te Woudsend 
Tromp, (T.S.) Lid van de Regtbank, Arrondisse

ment Leeuwarden 
Veen, (J. van der) Vrederegter Kanton Leeuwar

den No 1, te Leeuwarden 
Veen, (C.J. van der) Advocaat, te Leeuwarden 

(2) 
Veen, (K.O. van der) Koopman, te Leeuwarden 
Venema, Leeraar der Doopsgezinden, te Aals

meer (3) 
Verschuur, (Fontein) Lid van de Staten Ge

neraal 
Verweij (B.) Schoolopziener in het 1 District van 

Zuid-Holland en Predikant, te 's Graven
hage (1) 

Verweij (Is.)* Griffier bij de Regtbank van eersten 
aanleg, te Sneek (2) 

Vierssen, (M. van) President van de Regtbank van 
eersten aanleg, te Leeuwarden 

Vierssen, (W.L. van) Lid van de Regtbank, Arron
dissement Leeuwarden 

Visser, (H.J.) te Bolsward 
Visser, (H.W.C.A.) Secretaris der Commissie van 

Onderwijs en Schoolopziener te IJsbrech
tum 
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Visvliet, (M.P.M.) Secretaris der Stad Middel- Wesselius, (H.) Predikant, te Huizum 
burg Wetzels, (J.D.) Rector der Latijnsche School, te 

Vries. (A. de) Predikant, te Haarlem (3) Meppel 
Wageningen, (G. van) Advocaat, te Leeuwarden Weijerman, (J.D.) Humm. Litt. Lector & Conrec-
Wal (G. de) Hoogleeraar, te Franeker (3) tor, te Middelburg 
Wal (M.S. de) te Leeuwarden (2.3) Wierdsma, (P.) Procureur Crimineel in Vries-
Warmohsz, (C.C.C.) Procureur bij de Regtbank land. te Leeuwarden 

van eersten aanleg, te Leeuwarden (2.3) Wiersma, (Matth. D.) te Bozum 
Wassenbergh, (A.) Predikant, te Veenwouden Wiselius, (S.h.) Directeur der Policie. te Amster-
Wassenbergh, (Ev.)* Hoogleeraar. te Franeker dam [stiet S.J.Z.] 
Wassenbergh, (II.) Rector der Latijnsche Scholen. Wouters. (P.) te Sneek (2?) 

te Franeker Wijk Roelandzoon, (P. van) Kostschoolhouder, 
Wehs, (HJ.) Griffier bij de Vredegeregten. te te Hartem 

Leeuwarden Wijnbeek, (PI) Inspecteur der Latijnsche Scho-
Wenekebach. (C.J.J Secretaris-Generaal bij het len. te 's Gravenhage 

Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Ypey, (A.)* Hoogleeraar. te Groningen (1.3) 
Waterstaat, te's Gravenhage (1) Ypma, (Sjoerd) te Nieuwland [stiet: Sijpma] 

Wenlholt, (P.T.B.) Griffier bij de Regtbank van Zeper, (P.) Burgemeester, te Leeuwarden 
eersten aanleg, te Heerenveen Zwaag, (W. van der) Predikant, te Wirdum 

3.2.2.2. Oplage 
It is net bekend hoefolle eksimplaren fan de tekstútjefte makke binne, mar fan it 

wurdboek waarden 680 printe.56 By yntekening kosten de beide dielen resp. 7,50 en 
10.30, dat in soad fûn waard.57 De 273 yntekeners yn de list hjirboppe - partikulieren 
en ynstellingen mei elkoar- namen 294 eksimplaren ôf. Mei de oerbliuwende eksim
plaren gong it net hurd: "Deze druk had weinig aftrek en de uitgever verkocht de ex
emplaren meest op zijne aucties, al vloekende".58 Noch yn 1852 wienen de beide die
len te keap, doe foar 5,- tegearre.59 

3.2.2.3. So arten fan belangstelling 
De yntekeners wienen meast lju út Fryslân (185), mar der wennen dochs ek gans 

(88) buten de provinsje, foaral yn Den Haach en ek te Middelburch, dêr't Epkema 
rektor wie, mar ek yn Meppel, wat ik net ferklearje kin: hie Epkema dêr faaks kunde, 
bygelyks oan rektor Wetzels? De yntekeners út Fryslân wennen meast yn 'e steden 
(129), foar de helte yn Ljouwert, en fierders foaral yn Frjentsjer (in goeie 20) en Snits 
(in lytse 20). Yn beide steden Bolsert en Harns tekenen krapoan tsien lju yn. Foar 
Bolsert liket my dat in bytsje ta. Fan de sân Nutsfreonen fan J.H. Halbertsma dêre 
dy't Kroes-Ligtenberg 1952,61 neamt, tekenen mar twa (Fockens en Haitsma) yn en 
fan de seis leden fan de Bolserter GJ-kommisje dy't net tagelyk by dy Nutsfreonen 
hearden (se wurde neamd by Halbertsma 1824, XI) neist Halbertsma sels allinne 
Jakles en Schippers. Yn Ljouwert tekenen alle leden fan it literêre selskip Constanter 
(1819) yn (Van der Aa, Ankringa, Deketh, De Haan, Van Halmael, Wielinga Huber, 
Van Leeuwen, Noodt, De Wal en Warmoltsz). J. van Leeuwen, learling en freon fan 
Epkema, sil dêr wol efter sitten hawwe.60 By de Frjentsjerters wienen fjouwer heech-
ieararen (De Crane, Groenewoud, De Wal en Wassenbergh) en yn alle gefallen sân 
studinten, ûnder wa A. Telting en J. Roorda, dy't mei fan de belangrykste meiwurkers 
fan it Friesch Jierboeckjen (1828) wurde soenen. De yntekening fan safolle studinten 
út Frjentsjer stekt skerp ôf by har belangstelling foar it noch te neamen wurk fan Van 
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Haren, dêr't fan alle universiteiten studinten op yntekenen, behalven út Frjentsjer. 
Yn dit gefal sil dêrom de ynfloed fan Wassenbergh wol meispile hawwe. As in earbe-
wiis oan Wassenbergh faaks likefolle as oan GJ kin miskien ek de yntekening fan 
alle trije kuratoaren fan it Frjentsjerter Ateneum (Van Lijnden, Rengers en Van 
Scheltinga) opferte wurde. 
Fan de 56 oare yntekeners binne trije, fan wa't gjin wenplak neamd wurdt, net fuort te 
plak te bringen. De 53 dy't oerbliuwe en op it plattelân wenje, binne meast dûmnys 
en grytmannen, minder faak sekretarissen of ûntfangers, en in kear of fiif keaplju: 
Bonnema te Kimswert (fan earder ek al bekend as GJ-lêzer), Draisma (Achlum), 
Halbertsma en Jelles (Grou) en Tromp (Wâldsein). Boeren binne allinne H.P. Donia 
op It Bilt (te Sint Anne), D.W. Hellema te Wurdum, S.C. Nijdam te Raerd (Bh), R.S. 
Sikkema te Minnertsgea, S.S. Ypma te Nijlân (hy stiet as Sijpma op 'e list) en M.D. 
Wiersma te Boazum. Ek P.C. Scheltema, dy't te Frjentsjer wenne, neamde him 
"landbouwer". Gewoane boeren wienen dat net: Scheltema, Ypma en Nijdam 
skreaunen wol Frysk, wat seker doe foar boeren hiel ûngewoan wie. Hellema wie lyk-
as Scheltema ien fan de âldste leden fan it Friesch Genootschap (oprjochte yn 1827), 
Donia en Sikkema sieten yn de rieden fan har gritenijen. Eins bliuwt allinne 
Wiersma fan Boazum oer. Sa gewoan wie dy ek net, want hy pielde mei dichtsjen, sa't 
blike kin oan syn oplossingen fan logogrifen yn de Vriesche Courant fan 1808. De 
Boazumer skoalmaster H.L. Elsinga die dêr ek oan mei, dat faaks hat Eisinga, dy't 
foar't neist in eksimplaar fan 'e FR hie (81.1985.04), him belangstelling foar de dich
ter bybrocht. Mar gewoan of net, der wienen om 1820 hinne yn alle gefallen ek boe
ren, dy't belangstelling foar it wurk fan GJ hienen. 

Under de yntekeners binne fan earder al bekende leafhawwers fan it wurk fan GJ 
as Halbertsma, Koopmans, P. Scheltema, Wassenbergh en Ypey, mar net guodden 
as E. Nauta, J. Scheltema en A. ten Broecke Hoekstra, dy't men der ek by ferwachtsje 
soe. Foaral it ûntbrekken fan de léste docht nij, omdat dy sels ek it plan hân hie om in 
útjefte te fersoargjen. 

Om inbetterbyld fan de belangstelling foar GJ te krijen, hawik de yntekenlist yn 
Epkema 1821 ferlike mei in pearoaren út deselde jierren. Dat binne 1. G. Bruining, 
Nederduitsche synonymen . . . taalkundig, en ten deele ook etymologisch behan
deld I. Rotterdam 1820 (de auteur wie fan frysk komôf); 2. Francijntje de Boer, 
dienstmaagd te Sneek, Nieuwe dichtproeven. Amsterdam 1821; en 3. Willem en 
Onno Zwier van Haren, Dichterlijke werken II. Amsterdam 1824 (it earste diel is ek 
fan 1824), dêr't respektivelik 121, 494 en 429 yntekeners yn neamd wurde. Yn de list 
fan Epkema haw ik mei de sifers 1 oant 3 de gelikense yntekeners oanjûn (14, 65, 
resp. 31). De Boer har boekje hat sawat deselde ferhâlding tusken lju út Fryslân (li-
kernôch twatredde) en oaren as Epkema. By de Van Harens komt mar ien op de 
njoggen yntekeners út Fryslân en by it taalkundich wurk fan Bruining net mear as 
ien op de tweintich. Epkema hat dus foaral yn Fryslân keapers fûn, mar foar in frysk-
talich wurk liket de ferhâlding noch net iens sa bryk. Op besef dat de útjefte fan 
nasjonaal-nederlânsk belang wie, soe de yntekening fan kening en beide prinsen 
wize kinne, dy't yn de oare trije listen ûntbrekke, mar dy't wol yn de yntekenlist op 
Bilderdijk syn Geschiedenis des Vaderlands I (1832) steane. Miskien hawwe dêrom 
ek regearingslju en hege Haachske amtners as De Coninck, Dassevael, Van Ewijck, 
Falck, Van Hogendorp, Holtrop, Kemper, Uitenhage de Mist, Van Roijen, Van Stra-
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Ien, Wenckebach en Wijnbeek yntekene. Allinne yn de list op Bruining komme in 
pear fan har ek foar. 

In ferskil mei de oare trije boeken is ek dat fan de yntekeners út Fryslân op Ep-
kema nei ferhâlding in soad buten de steden wennen. Tsjin net ien (mar dat is mar 
fan seis) by Bruining, twa op 48 by Van Haren (de Rengers'en út Gasterlân en Ys-
brechtum) en ien op seis (54 : 322) by De Boer, steane ien op goed trije (53 : 182) by 
Epkema. Rekkenet men dan noch dat 24 fan de 54 fan De Boer út De Lemmer, 
Drachten en De Jouwer komme, plakken dy't amper ta it plattelân rekkene wurde 
kinne, wylst dêr net ien yntekener op Epkema wennet, dan sprekt it navenant grutte 
tal lju op it plattelân dy't belangstelling foar GJ hienen, noch dúdliker. Dy belang
stelling blykt ek hjirút, dat boeren, dy't by Epkema dan wol tin siedde binne, by De 
Boer op ien nei ûntbrekke.61 

Nei mooglik ferskil neffens stân en berop haw ik fierders net sjoen, omdat net oeral 
de beroppen neamd wurde, al fait fuort op dat allinne by Bruining helpûnderwizers 
yntekenen. In útsûndering haw ik lykwols makke foar de adel yn Fryslân. Op Brui
ning tekene net ien fan adel yn; op Van Haren gans minder en op De Boer sawat like-
folle as op Epkema. Lykas by de oare rangen en stannen sitte ûnder de adel dy't op 
De Boer yntekene, frijwat mefrouwen, dat de ferliking giet net hielendal op. Boppe-
dat stiet de adel fan Epkema oer it gehiel ek mear bekend om syn belangstelling foar 
de fryske kultuer en it befoarderjen dêrfan as dy fan De Boer. Ofsjoen fan Van Schel
tinga, dy't as kurator fan it Frjentsjerter Ateneum foar't neist lykwols wol yntekene 
hawwe soe, falie by Epkema Beyma thoe Kingma, Van Sminia, Van Sijtzama en foar-
al de trije Eysinga's op, dy't by De Boer allegearre ûntbrekke. Men soe dêrom tinke 
kinne dat in part fan de adel yn Fryslân út ferbûnens mei de eigen kultuer niget oan 
GJ hân hat. Neier ûndersyk is nedich om út te meitsjen, oft der sa'n ûnderskie yn 'e 
fryske adel west hat. of dat it faaks giet om ferskil yn kulturele en wittenspiplike be
langstelling yn it algemien, en wat dan eventueel ta dat ûnderskie laat hat. By de Ey
singa's is bygelyks te tinken oan besef fan âld frysk komôf, datyn 'e santjinde ieu al 
sterk libbe (Breuker 1978,47). As erfgenamten fan de Vegelins soe har belangstelling 
foar GJ yn de achttjinde ieu ûntstien wêze kinne. Dêrneist moat der rekken mei hol
den wurde, dat krekt om 1820 hinne, nei de frânske tiid, in berop op 'e adel dien 
waard om de fryske kultuerbelangen te behertigjen. Sa teminsten sjoch ik bygelyks 
de besetting fan it kuratoarium fan it Frjentsjerter Ateneum yn 1820 troch oars net as 
adel. Sûnt 1806 hie marien fan de trije leden fan adel west, en fan 1795 oant 1806 seis 
net ien. 

Yn it foargeande binne in pear fermiddens neamd as mooglike ferklearring fan 
yndividuele yntekening. Neier ûndersyk soe faaks wol mear fan sokke rûnten oan it 
ljocht bringe kinne. Men soe bygelyks lêsselskippen of Nutsôfdielingen ferlykje 
kinne, of neigean oft leden fan beskate ynstellingen lykas rjochtbanken massaal yn
tekenen. Dat soe foaral fan belang wêze om mooglike driuwende krêften op te spoa-
ren, sa't hjirboppe Epkema, Wassenbergh en Van Leeuwen nei foaren kommen 
binne. Ienfâldich is sok ûndersyk net, omdat der safolle ûnbekende faktoaren mei-
spylje kinne. Mocht it nochris dien wurde, dan soe miskien fuort dúdlik wurde oft de 
yntekening fan M. van Vierssen en W.L. van Vierssen, beide leden fan de Ljouwerter 
rjochtbank, útsûnderlik is. Dy ûntbrekke yn de oare yntekenlisten, wylst oare Ljou-
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werters dêr wol op steane. Mocht dat wier sa wêze, dan soe faaks tocht wurde kinne 
oan in partikuliere reden. Dy Van Vierssens sille wol út 'e famylje fan Assuerus van 
Vierssen út 'e santjinde ieu wêze, dat miskien hat yn dy famylje de belangstelling fan 
Francois van Burum en Hessel Vegelin van Claarbergen, beide troud mei dochters 
fan Assuerus, noch libbe. 

3.2.3. Njoggentjinde-ieuske skoal- en folksútjeften 
Mei it jin gjin niget dwaan dat in djoer en geleard wurk as Epkema sines amper 

troch boeren of oare gewoane lju fan it plattelân lézen waard, ek goedkeape, omsta-
vere en fan taljochtingen foarsjoene útjeften woenen net rjocht, sa't liket. It is oars 
wol besocht om GJ ûnder it folk te bringen. It earste berjocht oer in ienfâldige útjefte 
is út 1825. De anonime besprekker fan Epkema 1821 en 1824 skriuwt dan foar de Va-
derlandsche Letter-oefeningen 1826,67, as er it hân hat oer it oplibjen fan de fryske 
skriuwerij nei it GJ-feest yn 1823: "Meer en meer tracht men ook de kennis aan hem 
[GJ] onder de landslieden te verspreiden, zoodat het misschien niet onmogelijk is, 
dat de hoop van sommigen eens verwezenlijkt worde, dat de Vriesche jeugd op de 
Scholen regelmatig onderwijs in hare moederspraak erlange, of alth ans, dat ver
schillende gedichten van den Bolswarder Schoolmeester, zoo uitnemend daartoe ge
schikt, als leer- en leesboek tot middel van opvoeding gebezigd worden, en dezelve 
alzoo tot den rang van volksliederen overgaan". 
Dêr is neat fan kommen. Dochs is justjes letter al in skoalboek mei wat Frysk fan GJ 
ferskynd. Op 4-1-1823 hie it Departemint Ljouwert fan it Nut in priisfraach út-
skreaun foar in nederlânsktalich skoalboek oer bekende lju dy't yn Fryslân berne 
wienen of dêr lang wenne hienen, dat bearbeide wurde moast "in den smaak van de 
levensschetsen van vermaarde Nederlandsche mannen en Vrouwen, vroeger bij de 
Maatschappij uitgegeven". Der waarden twa antwurden ynstjoerd. G. Brandt Maas, 
remonstrantsk dûmny te Woerden en Swammerdam, wùn de priis, W. Eekhoff de 
premy. Dat wie yn 1828. Maas hie sân, Eekhoff njoggen figueren útwurke, en dêr wie
nen by beide GJ, Tjerk Hiddes en Menno van Coehoorn by. Maas hie as beslút fan 
syn stik oer GJ in eigenmakke fjouwerrigelich rymke yn it Frysk, dat yn de útjefte fan 
1830 weilitten is, mar oars as yn it hânskrift steane dêr fragminten fan de teksten 33 
(Tjesck-Moars see-ængste; 74,7-12, 75,13-18 en 76,7-12) en 30 (it begjin fan Reamer in 
Sape; 56,7-22) yn. De tekst is oernommen út Epkema 1821, sa docht by ferliking bli-
ken, en de oersetting, dy't derneist stiet, út Koopmans 1820. Maas skynt de fragmin
ten sels keazen te hawwen, mar de beoardielingskommisje - dêr't A. Deketh, W.H. 
Suringar, P. Burggraaff en C.P.E. Robidé van der Aa yn sieten - hie him yn har kom-
mentaar op syn ynstjoering wol frege om by de dichters priuwkes út har wurk op te 
nimmen. De skriuwer riedt de bern oan om de hiele GJ sels te lézen. Hy is der wis fan 
dat se net ferjitte sille om it GJ-monumint yn Bolsert te besjen as se dêr ris komme, en 
ferfettet dan: "Maar nog minder moet gij nalaten, zoo gij daartoe gelegenheid hebt, 
het eigenlijk Vriesch te leeren, en GIJSBERT JACOBS verzen te lezen, gelijk ik u 
reeds met een woord heb aangeraden. Gij leest dan gedichten van een groot man, 
die, zoo vele jaren na zijnen dood, nog oorzaak is, dat velen eene taal gaan aanleeren 
en beoefenen, die maar al te lang vergeten en miskend is" (Maas 1830,30). Mei dat 
léste moat er hast wol doele op de lju fan it Friesch Jierboeckjen (1828 - 1835), dat ta 
doel hie om "de Stedelingen smaak voor hunne te veel vergetene Moedertaal in te 
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boezemen". Miskien bedoelt er mei "eigenlijk Vriesch" ek wol de taal fan GJ, sa't it 
Frysk foar de Jierboeckjen-\]u dat wie (Breuker 1981,85). 
Ik haw lang stilstien by it boekje fan Maas. Dat komt, omdat it it earste foar skoal-
bern is dêr't Frysk yn stiet. Tt wie yn 'e literatuer oer Frysk op skoalle oant no ta net 
bekend (sjoch foar in oersjoch Feitsma 1979). It soe hast in ieu duorje. ear't der wer 
wat fan GJ yn in skoalboek (oer de skiednis fan Fryslân) foar jonge bern stie (De Ja
ger 1925,88-93). It genre fan histoaryske berneboeken lykas dat fan Maas wie wat 
nijs. Dasberg 1981,316 neamtyn har foarriedige list in boekje fan G. Engelbert Ger
rits út 1824 as earste. It doel fan it boekje fan Maas wie neffens it "Voorberigt" fan Ro-
bidé van der Aa "echte Vaderlandsliefde, die de grondslag is van alle Maatschappe
lijke welvaart, aan te kweeken".62 

Nei dit útstapke nei in skoalboek kear ik werom nei folksútjeften. De twadde kears 
dat dêr oer skreaun wurdt, is by myn witten yn in brief fan W. Eekhoff oan J.H. Hal-
bertsma út 1840. Ds. A.T. Reitsma fan Reduzum hie Eekhoff "uit aanmerking dat 
Gysbert onderde tegenwoordige liefhebbers en lezers van de Lapekoer [18221,18292, 
18343] vooral op het land te weinig bekend is", frege om in lytse blomlêzing mei 
wurdferklearring en taljochting op de gedichten te jaan, mar Eekhoff like dat om it 
kiezen fandekrekte staveringgjin ienfâldich wurk taenhieleaverdatHalbertsma it 
die, as it plan al trochgean soe.63 Mar dat is him net wurden. 

Miskien hat Eekhoff lykwolsfolholden en letter Dijkstra 1853 safierkrigen, datdy 
in folksútjefte gearstalde. Hy hat him as N.N. yn alle gefallen by it wurk holpen 
(3.2.1.3.2.4). Hoe grut oft de oplage wie, wit ik net, mar yn 1880 kamen Scheltema en 
Holkema te Amsterdam mei in titelútjefte fan de âldste oplage en it sil wol om de-
selde tiid hinne, miskien noch wat letter west hawwe dat der ek ien by J.J. Wiarda te 
Snits ferskynde (cf. Tamminga 1971,139), dat hurd ferkocht it boek grif net. Goed-
keap wie it trouwens ek net. Neffens it omslach fan FVA 1854 koste in eksimplaar op 
swier papier mei fergulde titel 3,25 en ien op lichter papier 2,50. It oare jiers waard 
mar ien priis neamd ( 2,85), en noch in jier letter wie it 2,37lA. 

Wol goedkeap wie Leendertz 1853, dat neffens Iduna 1854,40 0,50 koste. It wie or-
nearre foar "de man, voor wien het lezen eene uitspanning" is nei de drokke wurkdei, 
mar oft der sleet yn siet, is my ûnbekend bleaun. GJ hie ûnderwilens wol namme kri-
gen ûnder it folk, sa't blike kin út de wurden dêr't S.S. Douma, boer te Leons, him yn 
1852 as ôffurdige fan de ôfdieling Raerd (Bh) fan de Friesche Maatschappij voor Land
bouw op de provinsjale gearkomste mei ferûntskuldige foar syn ienfâldich ferslach: 
"wilt dus geen verslag van mij verwachten, doorweefd met sierlijke gezochte woor
den, néén! gedachtig aan de spreuk van onze oude beroemde Gijsbert oom, Sljuchten 
rjucht, zal ik ongetwijfeld mij het best van mijnen pligt kwijten . . . ". Mar oft er mei 
dy wurden noch oan wat mear as oan de sinspreuk fan GJ appellearre, is de 
fraach.64 

3.2.4. Oplage en ferkeap fan Brouwer 1936 en 1966 

3.2.4.1. Brouwer 1936 
Fan de útjefte-1936 waarden 1100 eksimplaren printe, dêr't 100 fan op lúkse papier 

en yn in moaier bân wienen. De priis wie foar it ferskinen 5,25 foar in gewoan en 
10,50 foar in lúkse eksimplaar, foar leden fan it Friesch Genootschap resp. 4,25 en 
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8,50; en nei ferskinen 6,25, resp. 12,50, foar leden fan it Genoatskip resp. 4,75 en 9.-.65 

De lúkse-eksimplaren skine yn 1945 fierhinne oprekke te wezen, want oan dat jierta 
wurde der geregeld guodden fan ferkocht en dêrnei allinne nochris twa yn 1952. Mei 
elkoar binne dan 88 lúkse eksimplaren ferantwurde, dat 12 binne buten de boekhâl-
ding bleaun. De boekhâlding hâldt op yn 1963, hoewol't dan noch lang gjin 1100 ek
simplaren neamd binne. Yn it prospektus fan de útjefte út 1966 stiet dat 1936 útfer-
kocht is.66 Soenen de eksimplaren dy'tby yntekening ferkocht waarden, faaks netyn 
dy boekhâlding opnommen wêze? Yntekening koe neffens it prospektus allinne fia 
it Genoatskip, en fan wat dat yn 1936 ferkocht, haw ik mar 60 eksimplaren (lúkse en 
gewoane mei elkoar) fûn. Dat liket by de 157 bestellingen dy't der op 1-1-1938 foar 
diel II wienen, wol in bytsje, as it de yn te keners wêze soenen.67 Miskien ferskilde it tal 
yntekeners net folie fan dy 157 bestellingen? Safolle ûntbrekke der ek sawat yn de 
boekhâlding. 

In list fan yntekeners haw ik net fûn, mar ien fan har wie de keninginne 
(Brouwer 1936, VII). 

Ik jou no jier foar jier it tal ferkochte eksimplaren, gewoane en lúkse by 
elkoar opteld. 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

180 
40 
16 
16 
10 
24 
80 
204 
122 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953-'54 

75 
20 
13 
19 
12 
7 
5 
6 
3 

1955-56 
1957-58 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Totaal 

3 
9 
8 
28 
9 
22 
14 
945 

3.2.4.2. Brouwer 1966 
Fan de útjefte-1966 waarden 1500 eksimplaren printe, dêr't 1000 fan ynbûn waar

den en 500 yn plano lizzen bleaunen. De priis wie foar it ferskinen (4-7-1966) foar de 
beide dielen 35,-, en. 30,- foar leden en stipers fan de Fryske Akademy, nei ferskinen 
45,-, resp. 40,-. Diel 2, it kommentaar, koe foar it ferskinen ek los kocht wurde en 
koste dan 20,-, resp. 17,50. Dat barde doe 42 kear. Ek letter waard inkeld noch wolris 
in los twadde diel ferkocht. It earste eksimplaar fan de tekstútjefte waard op 27-6-
1966 oan de keninginne oanbean (Tamminga 1967,36). 
Ik jou no wer jier foar jier de sifers (fan diel 1). Dêrút moat ôflaat wurde dat de 
plano's letter ynbûn binne, want begjin 1989 wienen der gjin 115 eksimplaren oer, 
mar 443 en plano's binne der net mear.68 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

441 
37 
19 
4 
7 
6 
12 
15 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

33 
21 
33 
25 
25 
30 
58 
14 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
Totaal 

19 
11 
14 
7 
24 
21 
9 

885 
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3.2.5. Songen oerlevering 
Der wurdt wol tocht dat guodden fan GJ syn lieten troch de ieuwen hinne songen 

binne. Tamminga 1967,63 skriuwt: "Sommige van zijn liederen behoren nu nog tot 
het gemeengoed van de Friese volkszang" en Jansen 1956,69 en 129 nimt soks oan 
fan it liet dêr't tekst 30 mei begjint. Dat léste hat Wadman 1956b,307 ûntstriden. Nef
fe ns him wie it liet yn syn tiid allinne ûnder studinten bekend, net by it folk, mar wêr't 
dy it wei hienen wit er net. 

Om mei it léste te begjinnen: ik nim oan dat it liet yn studinterûnten bekend wur
den is út de bondeltsjes It kritende kroadtsje en De lillepypker, dy't troch DA. Tam
minga en oaren gearstald waarden foar de fryske stúdzjekampen fan 1939 en 1940 te 
Bakkefean. Dêr stiet gjin wize by, mar dat hat grif deselde west as yn Fryslân sjongt 
(1943), dat neffens it "Foaropwird" yn 1940 opset wie as in lieteboekje foar studinten. 
De wize dêre is gelyk oan dy't yn it Byblêd fan it krystnûmer fan SR 1934 ôfprinte is. 
Hoewol't dêr wer net by stiet wêr't dy wize weikomt, mist it hast net of it is deselde dy't 
J. Hovy út Den Haach oan H.K. Schippers takomme liet. Schippers fierde it liet tage-
lyk mei 25 en 38, dêr't Hovy him ek de âlde wizen fan levere hie, yn jannewaris 1929 te 
Drachten út mei syn koar "Frisia Cantat" (Schippers 1929; id. 1940,62). 

Tamminga hat foar't neist oan itselde liet tocht, en faaks ek oan Wobbelke (tekst 
17), dat ek yn de neamde studintebondeltsjes stiet (dat binne meiïens ek de iennich-
sten). De wize fan Wobbelke waard lykwols yn 1886 makke en útjûn troch Troelstra/ 
De Groot 1886,53. Sa't liket wie dêr doe gjin âldere wize fan bekend. Oare jonge wi
zen krigen de teksten 25 (Troelstra/ De Groot 1886,1); 33 (mooglik fan J.P. Wiersma, 
om 1920 hinne);69 Nacht-rest-bejerte út 45 (J.D. Hoogslag 1924); Moarn-liet, ek út 45 
(Hoogslag ca. 1935); en 14. 16 en 17 (J. Jansen, net publisearre).70 

Aide wizen - mar net de goeie: sj. Jansen 1956,8 - makke T.G. van der Meulen 1898 
yn syn blijspul De reis nei de jichtmasters bekend fan de barsang yn tekst 7 en fan 
Tjerne syn lietsje út 'e To-hæcke fan tekst 6. As fêst meiwurker fan it almenak sil hy it 
ek wol west hawwe dy't yn Schierbeek syn Friesch jaarboekje foar 189971 ferklearre dat 
GJ tekst 12 op 'e Skotse trije (út 'e sechstjinde ieu neffens him) dichte hie, wat like-
min doocht (cf. Jansen 1956,42 e.f.). Yn 1892 hie er al buorkundich makke, dat er fan 
Iets moet ik u Laura vragen fan tekst 33 de muzyk leverje koe.72 Hy fûn lykwols noch 
gans mear wizen werom, mar wat er dêroer skreaun hat is, foarsafïer't ik wit, yn hân-
skrift bleaun. Hoe't er dat hie en wat er krekt fûn, is oant no ta net dúdlik wurden (cf. 
Jansen 1956,8), mar dat fait wol nei te gean. Yn brieven oan J. van Loon út febrewaris 
1892 neamt er - ik nim se oer sa't er se opskriuwt - Roselyntje lag gedoken, Iets wil ik u 
Laura vragen, Malle Symen en Het Daget uit den Oosten, dy't er brûkt foar de wizen fan 
de teksten 6 (To-hæcke), 33,6 (de barsang) en 25 en 45.6. Hy hat it oer "kennissen oan 
de Zaenstreek", mar seit net wat dy dêrmei te krijen hawwe, en hy dielt mei dat syn 
heit en foar tweintich jier ek de lju op Sumarreheide Het daget noch koenen.73 Yn in 
brief fan april 1894 skriuwt er Van Loon dat er op 4-3-1894 op útnoeging by J.C.M. 
van Riemsdijk te Utrecht west hat, dêr't [G.] Kalff en [G.J.] Boekenoogen ek wienen. 
Dy woenen net allinne wizen fan GJ hawwe, mar ek "yet oaren dy'k út 'e moele fen't 
folk koe". Wylst ien fan de oaren oantekeningen makke, song hy dêr doe de barsang 
fan tekst 6 en de lieten 12,20 en noch mear, dy't er net mei namme neamt.74 Dy oante
keningen binne foar't neist bewarre, want it moatte hast wol deselden wêze dy't op in 
los blêd steane yn ien fan de beide skoalskriften út 'e neilittenskip fan Boekenoogen 
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mei optekeningen fan âlde lieten yn 'e hân fan Van der Meulen. Op dat blêd binne 
troch ien dy't gjin Frysk koe en sa te sjen op it gehoar ôf oantekens makke, fragmin-
ten fan njoggen lieten skreaun, sân yn it Nederlânsk en twa yn it Frysk. De fryske 
binne de barsangen fan 6 en 7, wylst by Ik was voor dezen een vroolijk Jan in oanteke-
ning stiet dêr't út ôf te lieden is dat tekst 12 bedoeld wurdt, en by He wat is ons tante 
aardig it begjin fan tekst 20 neamd wurdt. Under de nederlânske lieten binne fierders 
noch "Galathea geestig dier/ In u heb ik behagen" (cf. tekst 30) en Het daget in den Oos
ten/ Het licht schijnt overal". Dat léste hold Van der Meulen neffens 152 Hs (PBF) 
foar de muzykboarne fan de teksten 25 en 45.6 (sjoch hjirboppe), al hat er it dêr oer 
Het daget uit den Oosten. Yn de skriften sels steane, neist oare âlde lieten dy't gjin fer-
bân mei GJ hâlde: "Jacus! Jacus!'/ Myn geliefde Bachus" mei de meidieling dat tekst 
14 dêrop dichte is; tekst 12 dêr't fan sein wurdt dat dy op de "Schotsche drie uit de zes
tiende eeuw" makke is, en de To-hæcke fan tekst 6, dy't op Rozelyntje makke hjit te we
zen. Yn 152 Hs blykt dat "Rozemontje lagh gedooken/ In de groene klaverwei" te 
wezen.75 

Blykber - sa kin men konkludearje - hat Van der Meulen sûnt likernôch 1892 foar 
Boekenoogen - dy't út 'e Saanstreek kaam - âlde lieten sammele en is him doe yn it 
sin kommen dat dêr guodden by wienen dy't GJ brûkt hawwe moast. Nearne docht 
bliken dat syn sammeljen laat hat ta it sjongen fan lieten fan GJ. Dat hie miskien 
oars wurden as syn plan om alle lieten mei muzyk foar sang en piano út te jaan, 
trochgongen wie. De kopij dêrfan hat er nei F. de Stoppelaar (fan Brill te Leiden) 
stjoerd, mar fan in útjefte is neat kommen.76 Dat hoecht jin miskien ek net te spiten, 
want der doocht net safolle fan syn identifikaasjes, sa't Jansen 1956,8 oan de pear 
foarbylden dy't him dêrfan bekend wienen, al opmurken hat. Wêr't it my lykwols om 
gietby it neamen fan alles wat ik oer Van der Meulen syn sykjen fûn haw, is sjen te lit
ten dat dy sels de lieten fan GJ net koe, likemin as oaren, en dat syn rekonstruksje-
wurk dy lieten ek net yn omrin brocht hat. Dat jildt ek foar de beide lieten mei muzyk 
yn De reis nei dejichtmasters, ek al stienen se yn in stik dat oars wol opfierd is. It stipet 
my yn myn opfetting, dat it Schippers wie, dy't yn 1929 in pear lieten sa populêr 
makke hat, dat se tritich-fjirtich jier letter foar withoe âlde folkssangen holden wurde 
koenen. 

It idee dat GJ earder wol troch it folk songen wie, libbe yn 1887 by Johan Winkler. 
Hy neamt as bewiis lykwols allinne mar Wobbelke (tekst 17) en de To-hæcke fan tekst 
6 op Rosemontje (Winkler 1887,42). Foar Wobbelke giet er grif werom op Halbertsma 
1840,293 (sjoch ek Halbertsma 1856,165), dy't skriuwt dat yn syn jonge jierren - om 
1800 hinne dus - inkelde âlde minsken it liet op bruiloften noch songen. Hy sels koe 
it dus ek al net mear.77 De To-hæcke seit Winkler fan dat syn pake it "in myne prille 
jeugd" - dat wie om 1845 hinne - song. Fiif jier earder hie Halbertsma 1840,222 elk 
wat Rosemontje koe oproppen om dat lietsje ris te sjongen. As Winkler syn pake dat 
al net dien hat - en dus fia Rosemontje de To-hæcke leard hie -, dan is út Halbertsma 
syn wurden yn alle gefallen wol ofte lieden dat der net folie lju west hawwe sille dy't 
de To-hæcke koenen. 

Wat ik oant no ta oanhelle haw, is by myn witten alles wat der út 'e njoggentjinde 
ieu oer it sjongen fan GJ's lieten oerlevere is. It is dêrmei wol dúdlik, dat GJ nei 1800 
net mear songen waard. Op in inkelde útsûndering nei koe dat ek min, want de stim
men dy't er opjout wienen al lang ferâldere. Om dêr wat oer oan de weet te kommen, 
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haw ik fan alle stimmen neigongen, wannear't se foar it lést yn it apparaat-
Veldhuyzen op it Meertensynstitút te Amsterdam foarkomme. De iennichsten dy't 
nei 1770 noch as stim opjûn wurde, binne it al neamde Rosemontje fan tekst 6 en Her
ders Polyphemus fan tekst 35. Tusken 1750 en 1770 komme inkeld nochris ioavMijne 
herp (tekst 22) en Het finnig stralen (tekst 38), wylst Snel rebel (tekst 26) miskien fïa it 
refrein dêr't it foar't neist oan ûntliend is, noch bekend west hat. Fan 1730 oant 1750 
wurde hiel inkeld ek noch opjûn Periosta (tekst 9), Iean de Nivelle (tekst 33), Si tanto 
(Moarn-liet yn tekst 45), Neri (tekst 46.8) en Onder een linde groen (tekst 69). Nei 1680 
komme al net mear foar Cet Anne (tekst 7). Een Ionckvrou (tekst 8), Jacus (tekst 14), 
Daer vond ick (tekst 17) en Si c 'est (teksten 18 en 23). In teken dat in pratte fan GJ syn 
stimmen om 1700 hinne al út'e tiid wienen, binne ek de nije stimmen dy't yn 
santjinde-ieuske hânyn iteksimplaar 84.1985.07 fan 'e FRby de lieten 18, 20,23, 33 
en 46.24 skreaun binne. 

3.3. Hânskriften 
Yn dit haadstikpart behannelje ik allinne autografen (of mooglike autografen), en 

ôfskriften fan teksten dy't, foarsafier't bekend is, net yn druk ferskynd binne, of dat 
noch net wienen doe't it ôfskrift makke waard. Dat betsjut dat ôfskriften fan printe 
teksten, lykas 57 en 74 - dy't wol foar dizze útjefte brúkt binne, omdat se de âldst oer-
levere redaksje jouwe - net opnommen binne. Foarsafier't se bewarre binne, wurde 
alle autografen hjir ôfbylde. Fan de ôfskriften dy't ta grûnslach tsjinne hawwe foar 
útjefte yn diel I steane op de beide niisneamden nei foto's yn 2.7. 
Oan de beskriuwing fan wat der oan autografen en ôfskriften dêrfan oer is (3.3.3), 
geane in opjefte fan ferkearde taskriuwingen en ûnderstellingen oer hânskriften dy't 
oerlevere west hawwe soenen (3.3.2) en in besykjen ta rekonstruksje fan wat der oan 
hânskriften oerlevere west hawwe kin (3.3.1) foarôf. De folchoarder is hieltyd 
chronologysk. 
In eardere beskriuwing fan oerlevere literêre hânskriften jout Feitsma 1974,42-43 en 
fan de autografen, foarsjoen fan kommintaar, ek Brouwer 1955. 

3.3.1. Unbekende hânskriften 
Mei unbekende hânskriften bedoel ik hânskriften dêr't oanwizingen foar binne 

dat se der west hawwe, mar dy't net fûn binne. Guodden dy't nei 1681 (it jier dat Gab-
bema in útwreide FR útjoech) neamd wurde, mar dy't sûnt net mear te finen binne, 
behannelje ik hjir net. Dy steane by 3.3.3.2 (de nrs. 17, 19 en 20). Sintraal stiet de 
fraach wat der west hat of noch wêze kin. Op de fraach nei mooglike ôfskriften fan 
autografen gean ik by it ûntbrekken fan oanwizings dat se buten wat bekend is be
stien hawwe kinne, net yn. 

3.3.1.1. Frysk 
It hat net folie káns dat der in soad ûnbekend frysk wurk fan GJ weiwurden is. It 

Frysk is ommers oant twa kear ta sammele, earst (troch himsels foar't neist: 
3.1.1.1.2.1)yn 'e FR fan 1668, doe troch Gabbemayn 1681. Op trije teksten nei (55 en 
61, bis. 403 en 409, en de net-oerlevere psalm 98, dy't neamd wurdtyn brief XXIV, bis. 
341,12; sj. Feitsma 1971,222) stiet alles dêr't it bestean fan bekend is boppedat yn de 
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beide útjeften. Gabbema liket ek alles wat er oan nijs hie útjûn te hawwen. Psalm 98, 
it iennichste dêr't wy út 'e brieven fan witte dat er it hân hawwe moat, mar dat er net 
útjoech, hat er faaks fergetten, omdat er der mooglikerwize fan útgongen is, dat alle 
psalmen dochs al yn de FR fan 1668 stienen. Hy liket ommers net sa krekt sjoen te 
hawwen oft er net dûbeld útjoech, want tekst 27 dy't al op bis. 48 stie, joech er yn syn 
twadde diel nochris (bis. 342). Op syn stribjen nei folsleinens soe ek it opnimmen fan 
tekst 50 (344) wize kinne. Dy hat er mooglik oerskreaun út oantekens dy't er fan Ju-
nius liende (cf. Breuker 1984,32). Oft er ek om ûnbekend wurk by oaren socht hat, is 
net út te meitsjen. It iennichste dat er sels miskien net hie fan wat er yn 1681 nij út
joech, is tekst 51 (Dorilis in Cleonice, 345-364). Dat stik wurdt yn 'e brieven net 
neamd en it soe datearje kinne fan foar de tiid dat er GJ kennen learde. Feitsma 
1974,518 stelt it foarsichtich op de earste helte fan 'e jierren fyftich en it kontakt mei 
GJ ûntstie foar't neist yn 1654. 

Proaza en brieven (dy't yn 'e "Rymlerye" net pasten) net meirekkene, hat GJ sels, 
foarsafier't nei te gean is, syn Frysk frij folslein opnommen yn wat de FR fan 1668 
wurde soe. Buten de trije gedichten dy't hjirfoar al neamd binne (55,61 en psalm 98) 
steane dêr fierders allinne 49 en 50 (343-344) net yn en ek ûntbrekt yn 'e FR 1668 it 
gedichtsje dat er Gabbema yn brief XV stjoerde (335). Guodden hat er miskien gjin 
ôfskrift fan hân (49,61, psalm 98), oaren fûn er mooglik te ûnbetsjuttend (it rymke yn 
brief XV en 55), wylst er 50 faaks weilitten hat, omdat it yn in wat oare fersy al op in 
oar plak stie (102,21-24). 

Oanwizings dat der fryske gedichten west hawwe kinne buten wat bekend is, binne 
net sa sterk. Wat GJ oan fersen foar freonen en kunden opnommen hat, is wol net 
folslein (49 foar Gabbema ûntbrekt en 61 foar Galama), mar dêr stiet foaroer dat 
lytse fersen as 34 (71) foar Brunsvelt en 36 (83) foar Fonteyne wol in plak krigen 
hawwe. Ek alles wat Junius oerskreaun of meikrigen hat, stietyn 'e FR fan 1668 (mei 
útsûndering fan de neamde beide lytse gedichtsjes 50 en 55). 

Wat de mooglike oerlevering oangiet: de káns dat dêr nochris wat fan fûn wurdt is net 
grut. De printerskopij fan 1668 en 1681 sil wol fuortdien wêze, sa't doe wenst wie. Un-
bekende argyfstikken fan Geestdorp, Fonteyne, Haringhouk, Gabbema, Hendrik 
Rintjes, Brunsvelt en Galama, dy't yn ferbân mei GJ brocht wurde kinne, binne al
teast yn argiven yn Fryslân net gau mear te ferwachtsjen. Dêr is fansels al in pear 
ieuwen om tocht - it earste teken is út likernôch 1783, doe't Wassenbergh in ôfskrift 
makke fan de autograaf fan tekst 60 (3.1.4.1)- en ikhawder, ek buten Fryslân, spe-
siaal om socht. De GJ-stikken yn Junius syn neilittenskip lykje nei de ûntdekking 
fan it part yn Lambeth Palace (Campbell 1937) kompleet. 
In Sieuske juffer krige "ferssen . . . uwt myn âde rymme, hier in dear, by-yen helle" 
(330,17). De káns dat dy ôfskriften bewarre binne, is wol hiel lyts, as sels Meertens 
1943,37 se net fûn hat. Dy hâldt har foar Charlotte de Huybert, foar't neist yn 1622 of 
1623 as dochter fan Anthonie de Huybert yn Amsterdam berne en mooglik grut wur
den yn Leiden. Oer har libben is eins neat bekend. Dat se yn Leiden wenne hawwe 
soe, ûntlient Meertens oan it oanhelle plak by GJ. Der stiet yn GJ syn brief fan 17-4-
1655 lykwols net, dat se yn Leiden wennet. Oare libbenstekens as dit út GJ's brief hat 
Meertens nei 1646 net fan har. Anthonie Clement, dy't neffens deselde brief tusken-
persoan wie, hie yn maart yn Frjentsjer en Ljouwert west, sa't bliken docht út syn 
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brief oan Gabbema fan 2-4-1655 NS en út syn ynskripsje yn it album fan Tobias Gut-
berleth (Van Rappard 1865,109). Doe wenne er noch yn Sieriksee - hy waard te-
minsten yn Leiden earstynskreaunop 17-5-1656NS-.dat miskien wenne de Sieuske 
juffer dêr ek wol. Mooglik bringt ûndersyk nei de famylje- en freonerûnte fan Cle
ment nochris oan it ljocht, wa't sij west hat. Yn it argyf fan J.C. Clement, beskreaun 
troch Scherft 1976. sitte de ôfskriften yn alle gefallen net. 

3.3.1.2. Nederlânsk en Latyn 
Oars as it Frysk is it wurk yn it Nederlânsk en it Latyn (as dat léste der teminsten 

west hat) yn 'e santjinde ieu net bondele. Dat koe uteraard net yn de fryske Rymle-
rye, al naam Gabbema dan al in brief op, dy't yn it Nederlânsk skreaun is (bis. 324-
325), en - op it léste stuit: sjoch 3.1.2.1.2 - ek de Nauw-keurigen Needer-Lander (tekst 
47.,27'5-277), mar dy beide stikken passe goed by syn eigen foarwurk. De foarnaamste 
boarne foar in antwurd op de fraach oft der noch mear wurk buten de FR west hat as 
wat sa njonkelytsen bekend wurden is (sjoch foar de earste kear dat printe teksten 
neamd wurde 3.1.4.2), binne de brieven. Dêrút blykt dat GJ Gabbema Carmina 
stjoerde (brief XXIII fan 9-3-1661; 340,14-15), dy't om de toan dêr't se mei oanbean 
wurde, wol fan himsels west hawwe moatte. Yn de skriftlike neilittenskip fan Gab
bema78 binne se net oerlevere. Foar't neist hat ek wat GJ foar J. Boogaard "kraeble". 
gjin Frysk west (brief XI fan 1-10-1655; 332,20-21). 
Öar net-frysk wurk is net mei wissichheid út de brieven te heljen. GJ syn "Rymlerie" 
dy't Rintjes fan him krigen hie (brief XVTII fan 26-7-1655, lés 1656; 337,11), sil wol 
foar Klioos Kraam ornearre west hawwe. It earste diel dêrfan kaamyn 1656. ittwadde 
yn 1657 út. Yn beide stiet nederlânsktalich wurk fan GJ en yn it earste ek fan syn 
freon Petrus Geestdorp. No fait it jin op dat GJ nei 1657 wol wer, oant 1661 ta. om de 
"Maey-Blomme" fan Geestdorp freget (brieven XXI fan 25-6-1658 en XXIII fan 9-3-
1661; 339,7 en 340,18-19), dy't netyn Klioos Kraam opnommen wie, mar net mear om 
syn eigen wurk. Dêrom soe dat ûnderwilens wolris printe wêze kinne en as dat sa is, 
dan hat er mei de "Rymlerie" yn 1656 faaks de Personele vertôninge der vier gerijden des 
Jaers (tekst 6) bedoeld, dy't yn Klioos Kraam II (174) publisearre waard. As "myn 
Rymlerie" frysk west hie, sa't wol tocht wurdt (bgl. Haantjes 1929.54; Galama 
1963c,13 en 29), dan soe er der dochs wol "Friessche" by set hawwe, sa't er oars 
ek die. 
Buten de brieven is der net folie hâldfêst. H. Bruno en H. Sweerds, dy't beide yn 'e 
brieven foarkomme, neame GJ yn har wurk net. Wer dûkt lykwols de namme fan 
Boogaard op. Dy makke foar guodden fan deselde útjeften fan Haringhouk en Ga
lama drompelfersen. Miskien soe ûndersyk nei syn libben en wurk noch wat nijs fan 
(of oer) GJ opsmite kinne. Ik haw gjin argivalia fan him fine kinnen. 

Systematysk ûndersyk fan famylje-argiven op it RAF, dêr't noch wolris losse Säm
lingen fersen yn sitte, hat oars net opsmiten as tekst 58, dêr't ik lykwols tige fan betwi-
velje oft dy wol fan GJ wêze kin (sj. 3.3.3.2,17). Myn earste yndruk om oan him te tin
ken hie buten styl en hân fan skriuwen ek te krijen mei syn kunde oan Boogaard, dy't 
yn Amsterdam wenne. Nei't my taliket wie dy de steedhâlder tagedien, wat him ta in 
tankber lezer fan it gedicht meitsje soe. Undersyk nei opskriften yn plakken dêr't GJ 
wenne hat, levere as mooglike, mar oant no ta ûnbekende teksten fan him 53 en 57 op 
(bis. 403 en 404). Ik skriuw se oan him ta, omdat literêre alluere yn nederlânsktalige 
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opskriften út GJ syn tiid yn Fryslân net folie foarkomt (sj. noat 323) en my út 'e jier-
ren dat se skreaun waarden yn Wytmarsum/Peinjum en Bolsert gjin oare dichter be
kend is. 

De káns dat der nochris wat fûn wurdt is net grut. Der is mar in bytsje poèzy yn 
hânskrift út 'e santjinde ieu mear bewarre. Ik tink oars wol dat GJ yn it Nederlânsk 
dichte hat, ear't er sa't liket (sj. 5.3.7.3), yn 1639 mei Frysk begong. Doe wie er ommers 
al seisentritich jier. 

Saaklike stikken fan GJ of guodden mei syn hantekening hawwe der fansels in hiel 
soad west, mar sok spul wurdt seiden bewarre. Wat derfan oer is, sit yn argiven fan 
ynstellingen en oerheden. It hie wêze kinnen dat "D'artijckelen van Dix Eertinge der 
Arme", dêr't master Gysbert yn 1637 troch de Bitgumer tsjerke foar betelle waard,79 

noch yn it Schwartzenbergargyf op it RAF sitten hienen, mar ik haw se dêr net yn 
fine kinnen. In pear fan dy regleminten út Oare jierren fan de santjinde ieu binne al 
yn dat argyf bewarre. Oare stikken fan syn hân haw ik dêr ek net yn fûn. Fierders haw 
ik neisjoen de argiven út GJ syn tiid fan 'e gereformearde tsjerken fan Wytmarsum 
(GAW) en Bolsert (RAF); fan de Klassis Bolsert-Warkum (RAF); it weeshús en it 
Anthony-gasthús te Bolsert (beide Bolsert); de gritenijen Wûnseradiel (GAW), Me-
nameradiel (GAM) en de stêd Bolsert (GAB en RAF); en fan de Steaten fan Fryslân 
en de steedhâlder (beide RAF). De argiven fan Menameradiel en Wûnseradiel op it 
RAF haw ik net dien, mar B. Stenekes hat by syn beskriuwen fan de weesboeken en 
hypoteekboeken fan Wûnseradiel op myn fersyk ek om GJ tocht. Hy fûn dêr in ûn-
bekend stik yn (3.3.3.2,3). Myn ûndersyk hat gjin nije hânskriften opsmiten. 

3.3.2.Ferkearde taskriuwingen en onderstellingen 
De neikommende list jout eardere meidielingen oer autografen dêr't fan ûnder-

steld is dat se bestien hawwe en oer hânskriften dy't by fersin oan GJ taskreaun 
binne. 

1. Adrianus van Loon 
"Deze man, een vermaard rechtgeleerde en practisijn, heeft meermalen aan zij

nen neef mijnen vriend SIEBE BRAAKSMA verhaald, dat hij belangrijke geschrif
ten van zijnen over-oudoom GIJSBERT, hem door zijne moeder nagelaten, in bezit 
had. Daar hij kinderloos stierf bleef zijne vrouw in het beheer van den gemenen boe
del, maar na haren dood de naaste magen aan beide zijden ervende en SIEBE 
BRAAKSMA door die des mans zijnde aangesteld om hunne belangen in den boe
del te bevorderen, was deze op de gezegde papieren wel bedacht en meende zich eens 
recht te vergasten. Maar het ongeluk sloeg er toe, dat ADRIANUS VAN LOON, die 
in de burgerlijke partijschappen van 1787 zich sterk voor de zaak der patriotten had 
laten zien, ene menigte papieren op die bewegingen betrekkelijk in zijnen boedel na
liet; en aangezien de boedelredders van de vrouws familie 2 warme voorstanders van 
de prinsenpartij waren, zou 't in 1789, wanneer de scheiding plaats greep, misschien 
niet raadzaam geweest zijn, dat zij met den inhoud dier papieren naauwkeurig be
kend wierden. Mijn vriend BRAAKSMA althans daarvan overtuigd, in plaats van 
de geschriften één voor één na te zien, vond het veiliger om ze bij manden vol te ge
lijk naar het vuur te laten gaan, en zijns achtens is 't meer dan waarschijnlijk, dat de 
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handschriften van GTJSBERT JACOBS in een bakkers oven te Hindelopen verbrand 
zijn" (Halbertsma 1827,352-353). Sa't it hjir stiet wit men net wat men der fan tinke 
moat. It liket allegearre wat fantastysk, foaral ek omdat Braaksma sels mear as tritich 
jier earder (oan Wassenbergh) skreaun hie: "De reden waarom ik Uw Hooggeleerde 
missive zo lange onbeantwoord hebbe gelaten, is, dewijl ik eene zekere hoope hadde 
opgevat, dat onder het doorzien der papieren, en manuscripten, nagelaten door mij
nen wijlen Neef, den WelEd Gestr: Heer, en Mr. Adrianus van Loon in leven te Hin
delopen, zijnde geweest een man van Studien, wel 't een of ander zoude vinden, te 
meer dewijl meermalen Zijnen Ed: Gestr: hadde hooren zeggen, dat hij gelijk dus 
ook mijn wijlen vader, zijns volle Neef, aan der moederen zijde, van onzen Gijsbert 
afstamden, tot het nazien van welke papieren de erven toevallig in den afgelopen 
week zouden vaceren; gelijk ook in mijne praesentie, als gelastige, om deeze boedel 
mede tot liquiditeit te brengen is geschied, Doch helaas! wederom [lykas syn earder 
neamd sykjen yn boeken en om in grêfstien] met een ongelukkigen uitkomst".80 

As it lykwols al wier west hat, dan sil Van Loon de "geschriften" yn 1760 krigen 
hawwe, omdat doe syn mem ferstoar (Halbertsma 1827,402), wylst dy se dan weryn 
1755 út 'e oant dan ta ûnferdielde neilittenskip fan Antie Arjens te Burchwert erfd 
hat (Halbertsma 1827,350). 

2. Gabbemagasthûs 
"Aan mij is onlangs verhaald dat op het Anthonij Gasthuis (of is er een Gabbema 

Gasthuis te Leeuwarden?) veele nagelaatene papieren van S.A. Gabbema en GJ. 
zouden bewaard worden, ook dat de Clercq Feddema te Harlingen MSS. van den 
laatsten zoude bezitten, ik heb gemeend dit aan UWEHG. te moeten schrijven - of 
het zo in waarheid is weet ik niet", skriuwt J. Scheltemaop 23-2-1803 oan E. Wassen
bergh.81 Net dat ik se der ferwachte hie, mar by myn ûndersyk nei de brieven út de 
kolleksje-Gabbema dy't net nei de PBF gongen binne, haw ik se yn wat no it Auck-
Petershuis te Ljouwert hjit, net fûn (sunt is it OBW-argyf deponearre op it GAL). 
Eekhoff neamt se al net yn syn ynvintaris út 1869-1870, en Van Lennep 1973 
likemin. 

3. Feddema te Harns 
Sjoch ûnder 2; fierders haw ik der neat oer fûn en ek net om socht. Ype Feddema, 

dy't Scheltemabedoele sil, stoaras sekretaris fan Harns op 10-12-1802, 54 jier en hast 
4 moanne âld. Hy wie troud mei Wilhelmina Aleida Zeilstra. Yn 1775 lieten se foar it 
earst in bern te Harns dope. Mear bysûnderheden oer syn libben haw ik net fuort 
fine kinnen.82 

4. I. Aebinga van Humalda 
Neffens W. Eekhoff (Dijkstra 1853,239; de N.N. dêre is Eekhoff: sj. 68.1821.01.) hat 

Humalda in eksimplaar fan de edysje 1668 kocht of krigen út 'e famylje fan 'e dich
ter te Bolsert, dêr't oantekens yn stiene dy't er foar ferbetterings neffens in hânskrift 
fan GJ sels hold, sa moat men begripe. Fjouwer fan dy oantekens binne oerlevere. 
Twa binne oanhelle by de beskriuwing fan it eksimplaar 68.1821.01., in tredden stiet 
yn Nyschierige Jolle (bis. 50,23: "mijg /o/fe" ynstee fan "mey/o//e") en wurdt neamd by 
Epkema 1821,135 dy't ek weromgiet op Humalda, mar ferlykje JHB 1966II49 op ri-
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gel 45. De fjirde, wer by Eekhoff út Humalda (s 510 TL, PBF), stiet yn Reamerin Sape 
(bis. 62,18): "DebeideUitg. [bedoeldbinne 1668en 1681 of 1684] hebbenswiere-fleag: 
G.J. heeft dit niet kunnen schryven: er is eene lamheid in het denkbeeld. De plaats 
herkrygt zyne volle schoonheid en kracht door te herstellen, zooals G.J. zelfgeschre
ven heeft: twierre-fleag, een dwarrelwind, rukwind". Ek Junius, Humalda ûnbekend, 
hat twierre-flæg ( sj. Brouwer II 60), mar de trije oaren jout er net. No seit dat net sa-
folle, want dy soenen ek letter troch GJ oanbrocht wêze kinne. De hiele saak wurdt 
der lykwols net dúdliker op as men wit dat Joast Halbertsma twa fan dy feroarings yn 
1819 fûn hat yn in edysje 1681, (ek) yn it besit fan in âlde Bolserter femylje (sj. 
81.1819.01.) Ear't der wat te sizzen is oer de mooglikheid, dat de feroarings op in 
hânskrift fan de dichter weromgeane, soenen earst dy beide eksimplaren - of faaks 
ek wol: it iene - werom fûn wurde moatte. 

5. Bodleian Library, Oxford (Ms. Junius 115A, f.560v) 
De beide lietsjes dy't Junius op de foarléste bledside fan in bondeltsje opskreau, 

binne fuort al by de ûntdekking troch A.ten Broecke Hoekstra yn 1815 foar wurk fan 
GJ oansjoen: "in fine quaedam nova et incognita" sette er boppe syn ôfskrift. Yn of 
foar 1827 joech er syn oantekens út de Bodleian Library, dêr't dy lietsjes in tredde 
part fan útmeitsje, oan J.H. Halbertsma, dy't al earder in apart ôfskrift fan de lietsjes 
fan him krigen hie. J. Bowring stjoerde yn 1829 oan it FG ek in ôfskrift en synjalearre 
it probleem dat se stelden: "The two following compositions, though fit to be presu-
med as Specimens of the language, and valuable as inedited & perhaps hitherto un-
known compositions of Gysbert Japicks will, I fear, tend to impugn that singular mo-
desty for which Wassenbergh has thought him entitled to special distinction (Over 
GJ. p. 177 [bedoeld is: Taalkundige Bijdragen . . . I, Franeker 1802])". Lykas dizze 
brief bedarre ek in tredde ôfskrift, dat A. Siccama yn 1830 foar it FG makke, by Hal
bertsma, dy't as bûtengewoan lid fan in kommisje út it Genootschap besjen moast, 
wat der mei de ôfskriften út de Juniana dien wurde koe.83 Yn 1840 publisearre Hal
bertsma de lietsjes. De fierdere skiednis fan de taskriuwing en de ûntdekking fan it 
boekje út 1602 dêr't se yn steane, is beskreaun troch Galama 1966a,207 e.f. 

6. Bodleian Library, Oxford (Ms. Junius 115 A, f. 527r) 
Telwurden yn it Frysk yn it hânskrift fan Junius, mooglik diktaat fan GJ. J.H. Hal

bertsma hat se yn 1856 (yn 202 Hs., PBF) foar it hânskrift fan GJ sels oansjoen. 

7. Bodleian Library, Oxford (Ms. Junius 122, f. 98r) 
Hepkema (1899),32 tinkt dat de beide fersen op dizze side {De hovirdie en Sljoecht in 

rjoecht; sj. de nûmers 14 en 15 ûnder 3.4.3.2) "met eigen hand" troch GJ skreaun 
binne. It is lykwols it hânskrift fan Junius. 

8. Bodleian Library, Oxford (Ms. Junius 122, f. 106) 
Oantekens yn 'e hân fan Junius by P. Baardt, Boere-Practica, neffens Hepkema 

1899 (FVA) 180 "vermoedelijk van Gysberts hand". 

9. Bodleian Library, Oxford (Ms. Junius 122, f. 380) 
Dit úttreksel fan Junius út syn oantekens op Friesche Tjerne hawwe Haantjes/ 

Kloeke 1929, XI en Gosses 1929/30,261 foar in autograaf fan GJ oansjoen. 
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10. Bodleian Library, Oxford (ms. Junius 122, [Ansck in Houck] f. 11) 
De ferbettering fan "Krijck" yn "Krijg"' sjogge Brouwer en Hellinga 1936,6 foar it 

hânskrift fan GJ oan. My liket it de hân fan Junius ta. 

11. Unbekend 
Brief fan G.A. Wumkes, ferstjoerd troch Y. Poortinga:84 

Achte Hear Alt, 26-IX-1941. 
Jiffer Akke de Vries skriuwt my dat immen neffens Jins sizzen al jierrenlang pielt mei it nei-
sneupen fen in tsjokke korrespondinsje twisken Gysbert Japicx en it bistjûr fen it Stêdsweeshûs 
to Boalsert oer it opnimmen fen syn unecht bern - in brieveforkear yn Hollânske 
fersfoarm. 
It liket hast to frjemd om wier to wezen, mar kinne Jo der ek mear klearrichheit oer jaen, en my 
neame de persoan (mei adres) dy't dizze archyfstúdzje ûnder hannen hat? Jo scoene my dèr tige 
mei forplichtsje. 

Heechachtsjend, 
Jins tsjinstrée 
w.t. Wumkes 

Itisin moai foarbyldfan in foar guodden grif ferrifeljend optinksel datoanslútby 
de kennis fan de dichter op it stuit fan it ûntstean: it foarbern, dat as Aaltje (dy't foar 
1637 berne wêze soe) har fiktive libben mei Halbertsma 1827,296 begong, mar dat 
earst bûtenechtlik wurde koe doe't Kalma 1936 (ek Kalma 1938,48) bekend makke 
hie dat GJ yn oktober 1636 troud wie; it opnimmen yn in weeshûs, lykas Antie 
Ariens, de omkesizzer, earder (FVA 1893,132); de hollânsktalige gedichten, dêr't nef
fens W.Gs. Hellinga safolle fan weirekke wêze moatte (yn in net-publisearre wurk-
stik fan ca. 1935, argyf-P. Sipma, FA); foaral ek de hege ferwachtings fan argyfûnder-
syk, dat ommers noch krekt it trouwen (hea ja, it lette trouwen) te Ljouwert oan it 
ljocht bracht hie; en fansels it gesach fan Yke Boarnstra 1939,31, dy 't "mûrrefêst" be-
wiisde dat de frijmoedige lietsjes út 'e Juniana (sj. ûnder 5) fan GJ wienen. 

3.3.3. Oerlevere hânskriften 
De neikommende beskriuwing (3.3.3.2) jout in oersjoch fan de oerlevere hânskrif

ten en fan sokken dy't nei 1681 noch neamd wurde, mar no net mear te fmenbinne. 
Spesiaal omtinken kriget de datearring. De útkomsten beskiede de folchoarder, dy't 
chronologysk is. Fierders is omtinken jûn oan de skiednis fan it bekend wurden. 
Derby wie gjin plak foar it ûndersyk nei GJ-teksten yn de Juniana te Oxford dat J. 
Scheltema neamt, omdat dat neat oplevere hat. Wat ik dêroer fûn haw, folget hjir as 
ûnderdiel fan it oersjoch yn 3.3.3.1, hoe't de Juniana bekend wurden binne. Apart 
omtinken foar de skiednis fan de Juniana is net allinne fan belang fanwegen de 
grutte wearde dy't se foar de GJ-stúdzje hawwe, mar ek om de ûndúdlikheid en de be-
tizing dy't lang bestien hawwe yn 'e identifikaasje fan 'e GJ-stikken. Sa hat it oant 
1966 duorre, ear't fêststie dat ien fan de ôfskriften net út it wurk fan GJ wie (sj. 
3.3.2,5). 

3.3.3.1. Bekendwurden fan 'e Juniana 
By myn witten is J.H. Halbertsma yn 1827 de earste dy't yn printe foarm it bestean 

fan GJ-hânskriften ûnder de Juniana yn 'e Bodleian Library neamt. Hy beskikte oer 
de oantekens dy't A. ten Broecke Hoekstra dêr op 31-8-1815 makke hie (sj. 3.3.3.2,11). 
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Sünder persoanlik ûndersyk wienen se ek net te finen. Yn de katalogi fan it hânskrif-
tebesit fan de biblioteek, te begjinnen mei de âldste en wiidweidichste beskriuwing 
(fan Tanner) yn CatalogiLibrorum Manuscriptorum Angliæ et Hiberniæ ... ,Oxoniæ 
1697, 249-257, komt de namme fan GJ net foar. Foar 1815 hat J. Scheltema mear as 
ienris besocht om der ôfskriften fan te krijen, mar dat is him net slagge, sa't bliken 
docht út oantekeningen fan him.85 De opjefte dy't E. Wassenbergh 1802,185 (grif út 
syn ôfskrift fan Tanner,86 dat op likernôch 1782 te datearjen is) dien hie, brocht 
Scheltema op it idee.87 Mear as Wassenbergh hat ek hy net witten, want de opnea-
ming fan hânskriften yn syn útstel oan it Instituut is sa te sjen út Wassenbergh 
1802 oernommen. 
Wat er oer it ûndersyk fan oaren foar him skriuwt, nim ik wurdlik oer. "Tot omtrent 
1775 wisten de Friezen niet waar deze geschriften (bedoeld is wat Junius "verzameld 
had betrekkelijk" de âlde fryske taal) gebleven waren; Mr. Pieter Brandsma, destijds 
eene reis doende, vond dezelve in de Bodleaansche Bibliotheek te Oxford, en schreef 
in zijn reisjournaal de tijtels en nummers op, zoo als dezelve in de Catalogus MSS. 
Angliæ et Hiberniæ gevonden werden. De geleerde man beklaagde zich immer, 
geene uittreksels uit deze MSS. gemaakt te hebben en zijne berigten deden de lust 
hier toe bij velen ontvlammen. De griffier Fagel moet eens ten behoeve van den Ge
leerden Raadsheer J. de Kempenaar (dy't yn 1737 troud wie mei Jacoba Fagel88) eene 
Correspondentie hierover begonnen hebben, dan het gevolg hiervan bleef, zoo wel 
als zoo vele andere nasporingen van den laatsten, voor de Letterkundige Geschiede
nis onuitgegeven en onbekend". "Junius heeft in die Jaren ("om en na den Jare 
1640") in Friesland, alles wat hij in de Oude taal vinden konde, opgekocht, gedrukt 
en geschreven en deze stukken zijn later met des mans HS. gekomen in de Bibl. 
Bodleyana te Oxforth - Dit laatste scheen in Friesland onder de liefhebbers onbe
kend te zijn geweest, tot in den jare 1774 of 1775, wanneer Mr. P. Brandsma bij zijne 
reis in Engeland dezelve aldaar gezien heeft. Sedert dien tijd is ereenen bijzonderen 
lust geweest onder de Friesen om deze geschriften te zien. P. Wiersma en P. 
Brandsma schijnen hier toe pogingen te hebben aangewend, maar vergeefs. CL. v. 
Beyma beklaagde zich hoogelijk, dat hij niet dadelijk na zijne promotie naar Enge
land was gegaan, enz.".89 

Neffens Scheltema hat dus allinne P. Brantsma resultaat hân. Oars as Scheltema 
hjir skriuwt, skynt er dochs ôfskriften makke te hawwen. Yn in brief fan Scheltema 
oan Wassenbergh út 1821, as antwurd op ien fan Wassenbergh oan him, hjit it temin-
sten: "Ik wist wel, dat Mr. P. Brandsma die MSS. (ntl. "de papieren van Junius") ge
zien heeft, maar niet dat Zijn Ed. aanteekeningen. -Deze zullen U dan nog meer van 
het belang der zake (om ôfskriften fan de Gysbertiana te meitsjen) overtuigen".90 Ik 
ha fierders neat oer de stikken fan Brantsma fûn. It liket my lykwols noch de fraach 
ta oft it hjir om oantekens út GJ gean soe. Brantsma syn niget gong út nei de Ald-
fryske rjochtshânskriften, dêr't er mei P. Wierdsma yn de jierren tachtich in útjefte 
fan besoarge. Dyselde belangstelling jildt ek foar de beide oaren dy't Scheltema 
neamt. Jan de Kempenaar (Ljouwert 1711-1789; riedshear sûnt 173091 liende yn 1767 
Wierdsma syn eksimplaar fan de saneamde Aide Druk en kocht sels yn 1781 ien 
op 'e feiling fan N. Tholen syn biblioteek.92 Van Beyma (Harns 1753 - Dronryp 1820), 
in stúdzjegenoat fan Brantsma yn Leiden, promovearre yn 1780 op in frysk rjochts-
histoarysk ûnderwerp, liet in hânskrift oer de Upstalboom nei93 en hold him 
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dwaande mei de útjefte fan Jancko Douwama: "In het Jaar 1775 of daaromtrent is 
Petrus Wiersma begonnen het te laten drukken; hy had myn origineel door Mane-
gout laten afschrijven, Chalmot was drukker. Drie vellen zyn er van afgedrukt ge
weest; toen scheidde Wiersma er uit, omdat hy te veel werk had en verzogt, dat Ik het 
vervolgen zou. Maar er waren zoo veel Schryffouten in het afschrift en ook in de no
ten van W. zulke abuisen. dat Ik het moest weigeren. Ook was het my te veel werk".94 

Foar har belangstelling foar GJ haw ik gjin oanwizingen fûn, al kin dy der dêrom wol 
west hawwe. 
Ik bin der ek om oare redenen net sa wis fan oft Brantsma wol GJ-papieren yn Ox
ford sjoen hat, oannommen dat er der al west hat. Scheltema is lykas bekend net al-
tyd betrouber (Blom 1982). Ek yn syn meidielingen oer Brantsma is er ûndúdlik en 
tsjinstridich. Sa fait it op dat er net krekt wit, wannear't dy yn Oxford west hat. Dat is 
frjemd, omdat er ferwiist nei it reisjournaal fan Brantsma (dat foarsafier't my bekend 
is, net oerlevere is noch earne oars neamd wurdt). Foar 1775 sil Brantsma der net west 
hawwe, want doe promovearre er te Leiden. Eigenaardich is ek dat Scheltema yn 
1809 skriuwt, dat Brantsma allinne wat út de Catalogus fan Tanner oernommen hat, 
wylst Wassenbergh yn 1821 oare oantekens neamt. Itis ektafallich dat er dy Catalo
gus yn 1809 mei deselde wurden oanhellet as Wassenbergh 1802,185. 
Sa nim ik tenearstenmaroan dat Wassenbergh 1802,185 deearste wie dy'tyn itramt 
fan de GJ-stúdzje de Juniana neamde. Dat dêr ek hânskriften mei wurk fan GJ tus-
ken sieten, sei er net en sil er dêrom ek wol net witten hawwe. Dat waard, sa't al 
neamd is, foar it earst publisearre troch Halbertsma 1827,398. 

Wat der allegearre yn Oxford oan GJ-stikken yn 'e Juniana oanwêzich is, waard 
pas folslein dúdlik mei Siebs 1895. It hat oant it midden fan de tweintichste ieu 
duorre, ear't it measte fan de GJ-teksten út Oxford ek útjûn wie (Campbell 1948, 
Feitsma 1956b), al hie Hepkema yn 1899 yn ferkoarte foarm ek al hiel wat printsje lit
ten. Om dyselde tiid hinne makke Greet Buitenrust Hettema foar F. Buitenrust Het-
tema ôfskriften fan de nûmers 6, 9, 10 en 11 dy't hjirnei neamd wurde.95 Wat ik oan 
eardere ôfskriften fan de nûmers út 3.3.3.2 fûn haw, folget hjir oardere neffens ôf-
skriuwer. Ofskriften fan 5 ûnder 3.3.3.2. of fan Junius syn oantekens op GJ-
hânskriften nim ik net op, likemin as de ôfskriften út de Juniana dy't neat mei GJ te 
krijen hawwe. De rigelnûmering is neffens dizze útjefte. 

A. ten Broecke Hoekstra, 1815. Hoekstra hie in yntroduksje fan H. Fagel, skreaun op 
28-8-1815 yn Whitehall Place (no yn Tydeman 29, GA Leiden). Hy makke syn oante
kens op 31 -8. Dy besteane allinne út GJ-materiaal, meielkoar trije bledsiden folio; yn 
202 Hs., PBF; ôfskrift, skreaun troch Hoekstra, fan parten derút mei in inkelde nije 
meidieling efterôf yn KA CXVII, bis. 283-284, KB Den Haach en yn syn eksimplaren 
fan 'e FR: 81.1985.01 en 68.1985.12). 
- 6: 57,9-12; 60,17-22. 
- 9: 69,19; 70,9-10. 
- 11:7,21-22; 8,5-6; 8,9-12; 9,3-4; 9,11-12; 11,7-16; 11,21; 12,1-2, 12,17 (allinne "kotet"). 

Halbertsma 1840.247 e.f. hat hjirút oanhelle. Hy hie Hoekstra syn oantekens yn 
1827 al (Halbertsma 1827,398). 
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J. Bowring, 1829 (ek oare Juniana, oer GJ fjouwer bledsiden kwarto; brieven fan 20-2-
1829 oan it Provinciaal Friesch Genootschap te Ljouwert en oan Pro Excolendo te 
Grins, resp. yn E 5, argyf FG, FM; en yn PE 9, RAG). 
- 5 . 

A. Siccama, 1830 (fierwei meast út oare Juniana, oer GJ sân bledsiden oktavo; yn 
skrift nr. 4, yn 201 Hs., PBF). 

Gjin rigel tekst fan GJ. 

M. de Haan Hettema, 1851 (farianten út 5 by tekst 17 yn syn eksimplaar fan 1668; 
68.1985.12, bis. 27). 
- 5, foarsafier ôfwikend fan de printe tekst. Net hiel krekt. Printe troch Hettema 

1854,47-48. 

J.H. Halbertsma, 1856 (sa goed as allinne oer GJ. fjirtjin bledsiden oktavo, yn 202 
Hs., PBF). 

In part fan de farianten út 6, 8, 9 en 10. 

3.3.3.2. Beskriuwing 
Yn it folgjende oersjoch binne net opnommen de hânskriftlike ferbetteringen yn 

de printe útjeften fan Baardt, Boere-Practica; Ansck in Houck; Oude Friesche Spreeck-
woorden; en in twadde eksimplaar fan Friessche Tjerne (alle fjouwer yn Ms. Junius 
122, Bodleian Library, Oxford; sj. foar de feroarings yn it oare eksimplaar fan 'e 
Friessche Tjerne nr. 13). Sa't liket, binne de ferbetteringen makke troch Junius (sj. foar 
dyyn Baardt: útj. Brouwer 1960,33, en ïo&ráyyn Ansck in Houck: Brouwer/Hellinga 
1936,6 en hjirfoar yn 3.3.2,10), mar dat is net altyd út te meitsjen, omdat it, meastal, 
mar giet om hiele lytse feroaringen, lykas troch strekingen fan in letter. Neier ûnder-
syk sil der faaks klearrichheid oer jaan kinne, oft Junius se op eigen manneboet 
makke hat of op oanwizing fan GJ, of dat se fan GJ sels binne. 

De regels dy't ik by de transliteraasje folge haw, binne ferantwurde yn 2.7. 

1.(1630) Hantekening (Classis Franeker en Bolsward 56, efteryn; RAF) 
Datearring 
Jiertal en leeftyd (27) steane yn de krullen fan 'e hantekening. Mooglik is de hante
kening fan 4-10-1630 (sj. 4.3.4). 
Bekendmeitsjen 
Troch Van der Woude 1970,4. 
Oföylding 
By Van der Woude 1970,4. 
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II. Hantekening 1630. 

2. (3-5-1634) Hantekening (Wûns GG l,172v; RAF) 
Beken dm eitsjen 
Troch Sannes 1948. 
Ofbylding 
Net earder ôfbylde. 

3. (6-5-1634) Kwitânsje (Wûns S 32, yn nr. 59; RAF) 
Status 
Autograaf. 
Bekendmeitsjen 
Unbekend oant no ta. De tekst folget hjir yn transliteraasje. 

Ontfangen vanden E: Douwe Symenssoo« van Hemert de somma van dertigh stuyvers van 'tbe-
luyden van wijlen Tjets Idserts dochter overleden tot oost hem ende daer toe noch ontfangen 
voor Bote Doeyessoon de somma van vijf-en-twintighste halve stuyvers van 7. half-kannen bier. 
tot het beluyden gedroncken bedancke d'voornoemde Douwe goeder vol-dade Oirconde mijn 
hant Actum den 6 den Meij 1634. 

Gysbert Jacobs 
[Mei yn krullen en halen: 
G.I.B. 1634, dat is: Gysbertus 
Iacobi Bolswardiensis?] 

Oare bysûnderheden 
Meidield troch B. Stenekes, meiwurker RAF, op 20-4-1984. 
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/ 2 Hantekening 3-5-1634 neist in akte. 

4. (ca. 1639?) [Pinneprebearsel?] (Ms. Junius 115 A, f. 527r; Bodleian Library, 
Oxford) 
Status 
Autograaf. Mooglik pinneprebearsel, omdat it grut skreaun is en midden op'e bled-
side stiet As't it begjin fan in rigel wêze soe, hie men it links ferwachte. 
Datearring 
Ljochter fan inket as de nûmers 7 en 8 op deselde side, maryn deselde bleke kleur as 
Wobbelke (5) op 'e oare kant en dêrom mooglik (as pinneprebearsel: sjoch ek boppe) 
fuort foar it skriuwen fan 5 makke. 
Bekendmeitsjen 
Wurdt yn 'e literatuer net neamd. 
Oftiylding 
Net earder ôfbylde; sj. foar de ôfbylding hjir by 7. 

5. (ca. 1639?) [Wobbelke; eardere fersy fan tekst 17] (Ms. Junius 115A, f. 527v; Bod
leian Library, Oxford) 
Status 
Autograaf. Allinne Halbertsma 1856,265 hat twivele oan it autograafkarakter. Oer de 
fraach hokker fersy oft dit hânskrift jout, wurdt ûngelikens tocht. Brouwer 1955 en 
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13. Kwitânsje 6-5-1634. 

Galama 1979 sjogge beide yn de trochhellings en feroarings in teken, dat it de direkte 
wjerslach fan de ynspiraasje is op it stuit fan it ûntstean. mar wylst Brouwer tinkt oan 
de earste redaksje, beslút Galama út de feroaring fan "du" yn "mijn" yn de twadde ri-
gel ta in ûnder it oerskriuwen bewurke ôfskrift. Op himsels liket my dy feroaring gjin 
trochslaand bewiis, want dy kin ek ferklearre wurde út it ûnderwilens opkommen 
fan "wirdste" en "swietste" mei har y-lûden fierderop yn 'e rigel, mar de kreaze yn-
dieling op it papier en de nûmering fan de strofen, dy't sa te sjen al fan te foaren fêst-
stien hat, wize dochs wol út, dat it hjir om in ôfskrift giet. Oars as Galama leau ik net, 
dat de feroarings en trochhellings yn de beide op ien nei léste rigels ûnder it skriuwen 
wei makke binne. Hy nimt dat oan om de fasearring dy't er yn de trochhellings ûn-
derskiedt, mar ferjit dat der wol in oar plak foar de trochhellings yn de earste fan dy 
beide rigels west hie, as de oare noch skreaun wurde moatten hie (sa't hy tinkt). De 
hiele yndieling fan dy beide rigels mei har trochhellings en feroarings wiist derop, 
dat GJ earst oan it skrassen en feroarjen rekke is, doe't it ôfskrift al klear wie. Om de 
hân fan skriuwen hoecht der net folie tiid sitten te hawwen tusken it meitsjen fan it 
ôfskrift en it feroarjen, want dêr is gjin ferskil tusken beide yn te sjen. Op tiidsferskil 
soe al de feroaring fan "Toeyt" yn "Tuwt" wize kinne, want "toeyt" komt fierders al-
linne noch foar yn 'e printe útjefte fan 'e Tjerne (tekst 6; 1640). Oars is it altyd "tuwt" 
(cf. de opjeften by Feitsma 1974,369). 
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/4. Autograaf fan Wobbelke. 

Datearring 
It ôfskrift is yn deselde bleke kleur inket skreaun as it pinneprebearsel (nr. 4) op 'e ef-
terkant. De beide oare teksten op 'e efterkant (7 en 8) binne donkerder. It liket dus 
wol dat dêr tiidsferskil tusken sit. Dy beide oare teksten binne grif skreaun wylst Ju-
nius en GJ by elkoar sieten. Fanwegen it plak midden op it papier fan it pinnepre
bearsel tink ik dat dat der earst stien hat en dan moat it ôfskrift fan Wobbelke ek wol 
âlder wêze. Omdat GJ sa't liket ûnder it oerskriuwen yn 'e twadde rigel fan de earste 
strofe "du" yn "mijn" feroare hat (Galama 1979,83), hâld ik it ôfskrift foar frij ier. 
Miskien is it wol de earste fersy nei it ûntstean. Yn alle gefallen liket it ûnwierskynlik 
dat it foar Junius oerskreaun is, want dan hie it grif kreazer west. Earder tink ik dat 
GJ in âld stik papier pakt hat, doe't er Junius wat útlizze soe (sj. 7). Dat stik papier wie 
dan dit, en dêr stie in ôfskrift fan Wobbelke op, dêr't er gjin belang mear by hie, omdat 
er foar himsels al in kreazer ôfskrift makke hie. 

Fanwegen de oerienkomsten yn wurden en bylden mei de teksten 6 en 7 is der re
den om it ûntstean fan it fers op itselde jier as dy te setten, dat is ca. 1639/1640. Ek de 
eksklusive oerienkomst mei de printe útjefte fan 6 (1640) yn de sta vering fan "moot" 
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jout der oanlieding ta (3.3.3.2.12). Omdat it fers rjochte is oan in "Sy", dat fest de frou 
fan GJ is mei wa't er yn oktober 1636 troude (4.5.1; Breuker 1979b. 17, Veltman 
1980,17). soe it ek fan 1636 (of noch wat earder) wêze kinne, mar ik tink dochs net dat 
de dichter har in pear jier letter yn in leafdesfers net mear neame koe. Boppedat soe it 
fers dan los komme te stean fan it oare fryske wurk, want dat liket my allegear jonger 
as de teksten 6 en 7 út 'e FR. Dêrom set ik Wobbelke, en dêrmei dit ôfskrift, op ca. 
1639/1640. De feroaringen yn 'e léste strofe soenen jonger wêze kinne (sj. hjirboppe 
by "status"). Der soe nochris sjoen wurde moatte, oft se yn deselde kleur inket 
skreaun binne as it oare fan it ôfskrift. Ik haw dêryndertiid op 29-7-1980, doe't ik yn 
Oxford wie. net om tocht, mar oan in kleurefoto te sjen dy't ik fan Jan Veltman krige, 
is der gjin ferskil. Dêrom tink ik dochs dat se tagelyk makke binne. 
Beken dm eitsjen 
J. Bowring hat yn gelikense brieven fan 20-2-1829 mei oare Juniana ek dit fers be
kend makke oan it Friesch Genootschap te Ljouwert en it genoatskip Pro Excolendo 
te Grins ( E 5, argyf FG, FM; PE 9, nr. 29. RAG). Hy jout yn syn ôfskrift ek de feroa-
rings (al is it net alhiel krekt) en ûnderstelt dat it fers yn "Gysbert Japick's handwri-
ting" is. It waard foar it earst printe troch De Haan Hettema 1854,47-48, dy't it ek foar 
in autograaf hâldt. 
Ojbylding 
Kalma 1924.607 hat as earste in ôfbylding fan it hânskrift publisearre. 

6. (ca. 1646) [Ræmer in Sap(p)e]; âldst bekende fersy fan tekst 30 (Ms. Junius 115A, ff. 
519-526 en 528-529; Bodleian Library, Oxford) 
Status 
Ofskrift fan F. Junius. 
Datearring 
Dit is ien fan de ôfskriften dy't Junius makke hat fan teksten dêr't fierders allinne in 
jongere, printe fersy fan oerlevere is. Hoe't de folchoarder fan behanneling west hat, 
is net bekend, mar dêr is wol wat fan te sizzen. De ôfskriften kinne neffens ôfsûnder-
like bondeltsjes yn trijen yndield wurde. Reamer in Sape (tenei RS; tekst 30) sit mei in 
los blêd mei oantekens fan GJ (de nammen fan de dagen; nr. 7) en fan Junius (tel-
wurden; nr. 8), en mei in katerntsje ekserpten út oantekeningen op acht fan de tsien 
behannele teksten yn ien bondeltsje. Yn in oare bondel fan in wat grutter formaat 
papier binne mei trochnûmerjende siden yn 'e hân fan Junius opnommen Egge, 
Wijneringin Goodsfrioen (EWG; tekst 31), Nijschierige Jolle in Haytse-yem (NJ; tekst29) 
en Sjolle Kraemer in Tetke (SK; tekst 7) en dêrtuskenyn sitte de oantekens op dy stik
ken (cf. Campbell 1948,10-11). De tredde bondel is de (printe) Friessche Tjerne (FT, 
tekst 6; dêr binne twa eksimplaren fan), ek wer mei oantekens. De oantekens op RS, 
dy't Junius oan J. Vlitius jûn hat, binne los fan it ôfskrift fan de tekst op Lambeth Pa
lace yn Londen bedarre, al it oare sit yn de neilittenskip fan Junius yn 'e Bodleian 
Library yn Oxford. 
By it neigean fan de folchoarder haw ik sjoen wêr't wurden dy't yn mear as ien tekst 
foarkomme, behannele binne. Soms wurdt in selde wurd mear as ien kearbesprut-
sen, maritbartek wol datitbyien kearbliuwt. Dyienekearis dangaurisbyRS, lyk-
as op siog (ek sjog yn RS; ek yn FT, EWG en NJ); korts (ek yn FT en EWG); joon (ek 
jon yn RS; yn FT en EWG). It kin dêrom hast net oars of RS moat earst dien wêze. 
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Der wüst ek it bledsje mei telwurden en nammen fan 'e dagen op, dat ûnder it oer-
skriuwen yn RS lein wêze moat (sjoch foar de argumintaasje ûnder 7). It leit ommers 
yn 'e reden dat Junius al gau de dagen fan 'e wike en de telwurden leard hat. Wat de 
fierdere folchoarder oangiet, liket it my ta dat EWG c.a. foar FT dien is. De wurden 
suws, tzierl en yem komme yn beide foar, mar wurde allinne yn EWG c.a. 
ferklearre. 
Fan de fiif teksten fan oaren as GJ binne Starter syn Sotte-klucht en de Oude Friesche 
Spreeck-woorden (OFS) faaks it alderlêst behannele. Oars as fan de oantekens by de 
oare acht teksten hat Junius fan de oantekens op dy beide nammentlik gjin ekserp-
ten makke, krekt as hie er dy ekserpten al ôfsletten. Oan de stavering fan de oante
kens by OFS is dúdlik te sjen, dat Junius al les fan GJ hân hie doe't er se makke. Hy 
feroaret bygelyks aa yn 'e printe tekst yn â, ou yn uw en -ss- yn -zz-. Der bliuwe dan 
noch trije teksten oer: ien fan Baardt {Friesche Boere-Practica (BP)) en twa anonimen, 
beide fan Van Hichtum, Ansck in Houck (AH) en Woutir in Tialle (WT). By WT binne 
sa'n bytsje oantekens makke, dat dy grif net earst dien is. De beide oaren is mear by 
oantekene, mar der is ek hiel wat oerslein dat by de teksten fan GJ wol behannele is. 
By de earste fiifenrweintich rigels fan AH hat Junius allinne lockil ferklearre, mar net 
wurden as faam, snappe (beide wol by NJ); siucht, tyuch, tiaen en layts(e) (wol by RS); 
tins (wol by FT) en jon (wol by EWG). Ut de Boere-Practica tekene ik sa yn 'e earste 
sechstich rigels oan: sjuwg cnEyd (wol by RS); gonsje enfljaen (wol by FT, it earste ek 
by SK) en drjuwe (wol by SK). Ek by it oerskriuwen út dy teksten liket Junius der bli-
ken fan te j aan, dat er de GJ-sta vering al kin: aa wurdtâ, oo ô enwtoeyt, hoewol net al-
ryd. Dêrom tink ik dat se nei FT behannele binne. 
Dit ûndersyk moat grif nochris ferfine en útwreide wurde om mear wissichheid te 
krijen. Sa soe men bygelyks witte moatte oft de á's en o's mei har kapke, dy't yn 'e 
Juniana foar it earst ferskine (Feitsma 1988,38), in idee fan Junius west hawwe of dat 
GJ se sûnt 1640 sels al ynfierd hie. Ik bin fan it léste útgongen, omdat GJ yn 7 - steld 
dat dy oantekening wier ier makke is - al "Mônne-dey" skriuwt. 
Tenearsten kom ik ta dizze folchoarder fan behanneling: 1. RS; 2. EWG; 3. NJ; 4. SK; 
5. FT; 6. BP; 7. AH; 8. WT; 9. Sotteklucht; 10. OFS. Unlogysk is dy folchoarder net. It 
leit ommers yn 'e reden dat Junius begongen is mei oerskriuwen fan wurk fan GJ. 
Dat hie in selde stavering, wat net jilde foar de FT en de teksten fan oaren, dy't alle-
gearre ûngelyk stavere binne. Sels al soe Junius langer as in healjier les fan GJ hân 
hawwe, dan hat it dêrom dochs alle káns dat de teksten fan GJ sels binnen it healjier 
behannele binne, dat wol sizzenochyn 1646 (sj. oer de datearring fan Junius synbe-
site 4.7.2.4). 
Bekendmeitsjen 
Bekend makke, dat is te sizzen neamd, troch J. Bowring yn syn brieven út 1829 oan 
Pro Excolendo en FG (sj. 5), op 31-8-1815 ek al sjoen troch A ten Broecke Hoekstra, 
dy't in pear rigels oernommen hat (sj. 3.3.3.1.). 
Foar't earst printe troch Hepkema 1899a,173-174 (foar in part), en (folslein) troch 
Campbell 1948,25-34 (ek al om 1940 hinne yn de net-ferskynde útjefte fan Brouwer, 
Haantjes en Sipma, 18-25; sj. 3.1.1.2.1.3.1). Synoptysk mei de tekst fan 1668 útjûn 
troch Krogmann 1966, 56-69. 
Oare bysûnderheden 
Junius hat foar J. Vlitius fan dit ôfskrift om 1660 hinne in ôfskrift fan de rigels 58,1 -20 
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makke (Ms. 783,f.247; Lambeth Palace, Londen). Dat kin blike út syn meidielingen 
op f.242r fan itselde hânskrift dêr't er grif dit ôfskrift bedoelt (sjoch útjefte Feitsma 
1956a, 110 en 111). It Lambeth- ôfskrift is bekend makke troch Campbell 1937,32. De 
stavering is net identyk mei it Oxford-ôfskrift, al skriuwt Campbell fan al. Yn Camp
bell 1948,14 jout er de ferskillen. De tekst is net útjûn. 

7. (ca. 1646) [Dagen fan 'e wike, mei tafoeging fan: "hy het my sneyn. hy heeft my ge
sneden"] (Ms. Junius 115A, f.527r; Bodleian Library, Oxford) 
Status 
Autograaf. 
Skreaun op de efterkant fan it stik papier dêr't nr. 4 op stiet. Op dyselde efterkant hat 
Junius de bekendste telwurden opskreaun (nr. 8). Ear't er dat die, moat it blêd dûbeld 
teard west hawwe, want Junius syn rigels rinne oant de tear ta. It blêd is ynplakt by 
[Raemer in Sappe] wylst Junius dêr mei oan it oerskriuwen wie, want op de kant fan 
Wobbelke (nr. 4) hat de inket fan de earste letter fan 'e rigels 145,147,148 en 150 (ed. 
Campbell 1948) ôflitten. By it ynplakken is it blêd nochris teard, no fan boppen nei 
ûnderen, dwars op de âlde tear. 
Datearring 
De oantekening sil wol makke wêze doe't Junius en GJ ta wienen oan "sneyns wirtse-
deys" yn r.138 (Campbell 1948.32). Dat hat nei alle gedachten yn 1646 west (sj. 
6). 
Beken dm eitsjen 
Troch Siebs 1895, 55. 
Ofbylding 
Foar it earst by Borgers 1966, 27. 
8. (ca. 1646) [Telwurden] (Ms. Junius 115A,f.527r; Bodleian Library, Oxford) 
Status 
Hânskrift fan Junius; ôfskrift of diktaat fan GJ? 
Bysûnderheden 
Sjoch foar datearring en bekendmeitsjen nr. 7. 

9. (ca. 1646) Tijd-kirttige praeterie lanze wey, twissche Egge, Wynering in Goods-
frioen; âldst bekende ferzy fan tekst 31 (Ms. Junius 115A, ff. 533-543; Bodleian Li
brary, Oxford) 
Status 
Ofskrift fan F. Junius F.F. 
Datearring 
Foar't neist 1646 (sj. 6). 
Bekendmeitsjen 
Bekend makke, dat is te sizzen neamd, troch J. Bowring yn syn brieven út 1829 oan 
Pro Excolendo en FG (sj. 5.); op 31-8-1815 ek al sjoen troch A. ten Broecke Hoekstra, 
dy"t der in pear rigels út oerskreaun hat (3.3.3.1). Foar't earst printe troch Hepkema 
1899a,175-177 (foar in part), en (folslein) troch Campbell 1948,46-54 (ek al ca. 1938 
yn de net-ferskynde útjefte fan Brouwer, Haantjes en Sipma, 29-38; sjoch 
3.1.1.2.1.3.1). Synoptysk mei de tekst fan 1668 útjûn troch Krogmann 1966, 70-85. 
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/5. Pinneprebearsel en dagen fan 'e wike yn 'e hân fan GJ en telwurden, skreaun troch Junius. 
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10. (ca. 1646) Nijschierige Jolle in Haytse-yem; âldst bekende fersy fan tekst 29 (Ms. 
Junius 115A, ff. 545-553; Bodleian Library, Oxford) 
Status 
Ofskriften fan F. Junius F.F.. 
Datearring 
Foar 't neist 1646 (sj. 6). 
Bekendmeitsjen 
Bekend makke, dat is te sizzen neamd, troch J. Bowring yn syn brieven út 1829 oan 
FG en PE (sjoch nr. 5); op 31-8-1815 ek al sjoen troch A. ten Broecke Hoekstra (KA 
CXCVTI. 283; KB, Den Haach).Foar't earst printe troch Hepkema 1899a,177-178 
(foar in part), en (folslein) troch Campbell 1948, 46-54 (ek al ca. 1938 yn de net-
ferskynde útjefte fan Brouwer, Haantjes en Sipma, 41-47; sjoch 3.1.1.2.1.3.1). Synop-
rysk mei de tekst fan 1668 útjûn troch Krogmann 1966, 44-55. 

11. (ca. 1646) Sjolle Kræmer in Tetke; âldst bekende fersy fan tekst 7 (Ms. Junius 
115A, ff. 554-556 en 558-560; Bodleian Library, Oxford) 
Status 
Ofskrift fan F. Junius F.F.. 
Datearring 
Foar 't neist 1646 (sj. 6). 
Bekendmeitsjen 
Bekend makke, dat is te sizzen neamd, troch Halbertsma 1827, 398, dy't de goed tri-
tich rigels, hjirfoar ûnder 3.4.3.1. neamd, bedoele sil as er it h at oer "een afschrift van 
SJOLLE kreamer in TETKE ", dat er fan A. ten Broecke Hoekstra krigen hie. In pear 
fan dy rigels binne oernommen yn Halbertsma 1840. Ofsjoen dêrfan waard de tekst 
foar ' t earst printe troch Hepkema 1899a,178-180 (foar in part) en dêrnei (folslein) 
troch Campbell 1948,55-60 (ek al ca. 1938 yn de net-ferskynde útjefte fan Brouwer, 
Haantjes en Sipma, 11-16; sjoch 3.1.1.2.1.3.1.). Synoptysk mei de tekst fan 1668 útjûn 
troch Krogmann 1966,30-39. 

12. (ca. 1646) [Wobbelke]; âldere fersy fan tekst 17 (Ms. Junius 115A, f. 561r; Bod
leian Library, Oxford) 
Status 
Ofskrift fan F. Junius F.F., oan it soarte fan farianten te sjen (de ôfwikingen binne 
mar lyts) mooglik wol fan 5, sa't Campbell 1948,14 en Galama 1979,82 ek tinke. Brou
wer 1955,158 slút dat net út, mar sjocht yn 'e feroaring fan "moot" yn "môt" reden om 
earder oan in ofskrift fan in oar, kreazer ofskrift fan GJ te tinken. Dy feroaring kin, 
sa't Brouwer ek neamt, lykwols ek út it brûken fan "môt" yn de oare ofskriften 
ferklearre wurde. "Moot" komt allinne mar foar yn nr. 5 en yn 'e printe Tjerne-
útjefte fan 1640, by Junius is it altyd "môt" of inkeld ek "mot" (sj. opjeften by Feitsma 
1974,336 en 3.3.3.2,5). Hy wie dus blykber net oars wend as it wurd mei in "ô" te skriu-
wen. It docht boppedat bliken dat Junius by it oerskriuwen wol faker "oo" yn "ô" fer-
oare (sj. nr. 6). Omdat der oars gjin opmerklike fers killen tusken 12 en 5 binne, nim ik 
oan dat dit ferskil in feroaring fan Junius is en dat 12 op 5 weromgiet. 
Datearring 
Neffens de folchoarder op it papier grif nei nr. 10 skreaun. 

179 

wumkes.nl



Bekendmeitsjen 
Foar 't earst neamd troch De Haan Hettema 1854,46; foar't earst printe yn de net- fer-
skynde útjefte fan Brouwer, Haantjes en Sipma ca. 1938,50-51 (sjoch 3.1.1.2.1.3.1) en 
sunt fia opjefte fan farianten by har útjefte fan nr.5 troch Feitsma 1956b,66. 

13. (ca. 1646) [Ferfrysking impressum en ferbetterings yn Friessche Tjerne (1640), de 
printe útjefte fan tekst 6] (ms. Junius 122, 30-37; Bodleian Library, Oxford) 
Status ' 
Autograaf. 
Datearring 
Foar't neist makke, doe't Junius derby siet en dan fan likernôch 1646 (si. nr 6). 
Bekendmeitsjen 
Troch Siebs 1895,55. 
Ofljylding 
Impressumferfrysking foar it earst ôfbylde troch Kalma 1924,609, de ferbetterings 
yn e tekst troch Haantjes en Kloeke yn har facsimile-útjefte fan 1929. 
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16. Titelblêd Friessche Tjerne (1640) mei ferfrysking fan impressum yn hânskrifi GJ. 
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14. ca. 1646-1647 [De hovirdie; tekst 55] (Ms. Junius 122, f. 98r; Bodleian 
Library, Oxford) 
Status 
Ofskrift F. Junius F.F.. 
Datearring 
Junius hat it rymke op it omslach fan syn eksimplaar fan 1641a skreaun en dy tekst 
hat er (foar't neist as léste: sj. 6) ca. 1646-1647 mei GJ behannele. 
Beken dm eitsjen 
Foar't earst oantsjut troch Siebs 1895.57: foar't earst publisearre troch Feitsma 
1956a,99. 
Oßylcling 
Net earder publisearre; hjir ôfbylde by 2.7. 
Oare bysunderheden 
S.A. Gabbema jout yn 214 Hs. (PBF) in ofskrift mei oan 'e ein in rigel mear. It is net 
dúdlik wêr't dy weikomt. Dat Gabbema likegoed op Junius' tekst weromgiet, under-
stel ik op grün fan syn ófhinklikheid fan it boekje dêr't dy yn stiet (sj. de literatuer dy't 
by nr. 15 opjûn wurdt). Gabbema syn tekst is printe troch Feitsma I.e. 
15. (ca. 1646) Sljoecht in rjoecht; âldst bekende fersy fan tekst 50 (Ms. Junius 122, f. 
98r; Bodleian Library, Oxford) 
Status 
Ofskrift fan F. Junius F.F.. 
Datearring 
Foar dit rymke jildt itselde as foar nr. 14. 
Bekendmeitsjen 
Foar 't earst oantsjut troch Siebs 1895.57; foar 't earst publisearre troch Feitsma 
1956a,99. 
Ofbylding 
Net earder publisearre; hjir ôfbylde by 2.7. 
Oare bysunderheden 
S.A. Gabbema jout in ofskrift fan dit ofskrift (yn 214 Hs., PBF; earder: Fr. Gen. Ms. 
V-C-9; sjoch foar de ôfhinkîikens fan Gabbema: Breuker 1984b,32). 
16. (26-8-1647) Hantekening (St. Anthonygasthus 167, Bolsert) 
Beken dm eitsjen 
Bekend wurden troch Van Loon 1893,132, dy't fan it bestean wist fan D. 
Bartstra. 
Ofoylding 
Foar 't earst ôfbylde troch Brouwer 1955,160. 

17. ? (ca. 1655) Amsterdamse ware Afbeeldinge (tekst 58) 
Status 
Anonym ofskrift (te sjen oan it tuskenskriuwen fan rigel 405,1: menich ar-
duijn . . . )yninhândy'twatfanGJsineshat,mardeynterpunksjeliketterûchom 
oan in autograaf tinke te kinnen. Dan hie derboppedat by alle y's ek wolris i n j yn 
stien, omdat GJ dy beide foarmen brukt. De styl sitte in pear eigenaardichheden yn 
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/7. Hantekeningfan 26-8-1647 ûnder in akte. 

dy't jin oan GJ tinke litte. De iene, opienheapping fan perifrazen, komt ek foaryn de 
teksten 30 (bis. 56,8-22); 70 (440,41-441.12); 71 (442, 1-9); 72 (446.12-448.16) en 77 
(460.1-4). Seit dy stylfiguer op himsels miskien noch net safolle. omdat er ek by oare 
sknuwers frtj gewoan is, yn kombinaasje mei de oare eigenaardichheid, in proso-
dysk ferskynsel dat my fierders allinne by Vondel opfoel (cf. ek Kalma 1938 85-
Schenkeveld-van der Dussen 1973,62), liket er dochs wol karakteristyk foar GJ Dy 
bysunderheid foarmje de spondeysk froulike rimen memaet/stee staet; Leen-banck/ 
steen-sanck; gebroet voet/goed doet. Se komme fierdere foaryn de teksten 14(25 19/ 
21); 20 (32,19/21); 28 (48,23/25); 36 (83,11/14; 44 (91.15/16); 46.41 (210,7/8 23/24' 2l'l 3/ 
S i ? Ä X 8 Ä « ^ 0 6 3 7 4 ' 1 9 / 2 0 ; 7 0 ( 4 3 9 > ' l / n * 7 7 (460,94/95) en yn de psalmen 25 
S^irS )iî'i^S i5«/öf-19: 1 6 1 ' 1 0 / 1 2 ; 163> 7/8); 6 (46.32; 183,17/18); 33 (46.37; 197,6/ 
7); 104 (46.40; 207,19/20); 67 (46.44; 215,15/16); 50 (46.46; 220, 5/6; 221,3/4); 97 (46 47-
222,8/9) en 129 (46.50; 229,12/14). Foar dy beide oerienkomsten stiet lykwols wer oer' 
dat ït fers metrysk gans ûnregelmjittiger is as GJ syn poèzy en dat ferkoartingen fier-
hinne untbrekke, dy't oars yn wurk fan dit slach by GJ sa gewoan binne. Dêrom bin 
ik dochs net sa wis fan syn auteurskip. It liket my lykwols better om it gedicht yn dis
kusje te jaan as it yn it tsjuster fan it argyf te litten. 
It stik sit yn in samling losse fersen, dy't jin oer it komôf net wizer makket. Wol blykt 
ut de han fan sknuwen yn in oantekening op 'e efterkant (dy't oer it ûnderwerp fan it 
fers giet), dat it âld Vegelinbesit is 
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Datearring 
It fers jout sa te sjen gjin aktuele bysûnderheden. Miskien slacht "Lantvooghts haet" 
op steedhâlder Willem II (fierder giet de rigel oer de moard op Floris V), wat in da
tearring nei 1650 betsjut. Dat soe strike mei it lette ûntstean fan de fersen dy't hjir-
boppe ûnder "status" oanhelle binne. Ik set it op likernôch 1655, mar it kin ek wol fan 
likernôch 1660 wêze, lykas de nederlânsktalige fersen fan GJ út dy tiid dy't deselde 
ferskynsels hawwe. 
Bekendmeitsjen 
Ik haw it gedicht op 28-8-1985, doe't ik it nei jierren nochris ûnder eagen krige, mei 
GJyn ferbân brocht. Dat is net earder dien. It is oant no ta trouwens noait opmurken. 

18. ( 13/14-7-1655) [Albumfers foar S.A. Gabbema]; oarspronklike fersy fan tekst 
28 
Bysûnderheden 
Net oerlevere. Ofsjoen fan lettere ferwizingen nei eardere fermeldingen, wurdt it al
bum fan Gabbema foar it lést neamd yn in brief fan 30-12-1827 fan E. Epkemaoan 
J.H. Halbertsma (6185 Hs., PBF). It wie mei oare boeken en hânskriften út 'e neilit-
tenskip fan N. Epkema yn april 1786 by [Pieter] Brantsma te Ljouwert ferkocht. Stiet 
net by Heesakkers/Thomassen 1986. 
In ôfskrift fan it fers is net bekend. 

19. (17-2-1656) [Albumfersen foar Sixtus Brunsvelt]; tekst 60 (Ltk 2174, UBL) 
Status 
Autograaf. 
Bekendmeitsjen 
Bekend makke troch Halbertsma 1827,126, dy't it mei ûnderwilens ferâldere opskrift 
en al oernommen hawwe moat fan it ôfskrift dat E. Wassenbergh makke hat út it al
bum fan Brunsvelt, doe't dat eigendom fan N. Epkema wie. Omdat dy yn 1785 stoar 
en de soan Ecco yn 1782 studint waard, sil it ôfskrift fan Wassenbergh út 'e jierren 
1782-1785 datearje. It waard neffens de brief dy't ûnder nr. 17 oanhelle is, yn 1786 fer
kocht. Wassenbergh syn ôfskrift, dêr't ek Brouwer 1936,346 op werom liket te gean, is 
bewarre yn 151 Hs., PBF. 
Bysûnderheden 
In gans ôfwikende fersy stiet yn 'e FR fan 1668 (bis. 79). 
Brouwer 1966,346 is - mei in steurende flater, dy't in taspiling op de namme Bruns
velt ferlern gean lit - út it album sels oernommen, al seit Brouwer net wêr't er op wer-
omgiet. It Frysk Ynstitút te Grins hat sûnt jierren in foto fan it album. Yn 1986 waard 
it eigendom fan de Maatschappij te Leiden. Sjoch foar de skiednis fan it album ek 
Brouwer 1955. 
Ofbylding 
Allinne it fryske fers is ôfbylde, foar it earst troch Van Loon 1895,230. 

20. (19-4-1656) [Albumfersen foar Hero Galama]; ôfskrift fan de oarspronklike 
tekst 61 
Bekendmeitsjen 
Sünder opjefte fan boarne of namme fan meidieler binne de fersen foar it earst 
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19. Albumblêd foar Sixtus Brunsvelt. 

printe yn FVA 1837, 44-45. Te sjen oan bepaalde ferlêzingen (/a/ foar min skreaune 
/e/ yn Daer (408,5) en Arna foar ûndúdlik Arne (408,12) giet de redaksje grif werom 
op it ôfskrift fan De Crane yn 151 Hs., PBF, sa't ek Brouwer 1936,344 en Brouwer 
1966,344 dogge. 
Bys ûnderheden 
Net oerlevere. Behalven út it ôfskrift fan J.W. de Crane is it bestean fan it album be
kend út meidielingen fan E. Wassenbergh yn syn eksimplaar fan de edysje-1681 
(81.1985.42., bis. I 83, II43,49, 51, 57). Wassenbergh liende it fan mr. Petrus Eekma te 
Hearrenfean (Snits 1770 - Hearrenfean 1824; Gen. 578,345, RAF). Lettere eigeners 
wurde yn de literatuer net neamd; it tsjintwurdige plak is ûnbekend. Netby Heesak
kers/Thomassen 1986. 

21. (ca. 1656) [Kwitânsje] (neamd yn in brief fan D. Bartstra fan 29-11-1892 oan J. van 
Loon; yn stikken J. van Loon, FLMD) 
Bysûnderheden 
Net oerlevere. Siet "in een bundel stukken, loopende over zekeren insolventen boe
del ten jare 1656. Voor iemand, die ten sterfhuize van den lateren insolvent verklaar
den persoon wakersdiensten had verricht, "maar wien 't schrijven misvalt", (cf. 
339,14!) heeft mr. Gijsbert Jacobs deze quitantie geschreven en ondertekend". D. 
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20. Part fan in akte fan 7-1-1657 mei oerbliuwseh fan in hantekening. 

Bartstra fûn dy kwitânsje op 13 augustus 1892 en joech him twa dagen letter oan M.E. 
van der Meulen (Hs. 5178a, PBF); J. van Loon woe de kwitânsje publisearje, mar 
boargemaster P. Peereboom fan Bolsert woe him net útliene (brief D. Bartstra oan J. 
van Loon fan 29-11-1892, stikken J. van Loon, FLMD); it stik is weiwurden. It liket 
derop dat der net mear fûn is: op 21-11-1894 skreau M.E. van der Meulen oan J. van 
Loon:"In verband met een briefkaart aan Hr. Bartstra kom ik te melden, dat wij tot 
nog toe niets van G Jacobs hebben dan de U bekende quitantie" (stikken-J. van 
Loon, FLMD; ferl. Van Loon, 1895,229). De hantekening "verschilt merkelijk" fan 
dy yn de nûmers 16 en 22 (Bartstra, Nog iets over Gysbert Jacobs (nov. 1892), yn stik
ken J. van Loon, FLMD). De kwitânsje hat oan de oanhelle meidielingen te sjen 
foar't neist yn ien fan de nûmers fan Bols R (no RAF) sitten. 

22. (7-1-1657) Hantekening (earder ûnder in akte fan 7-1-1657 yn Bols R13, 95v, 
RAF) 
Bekendmeitsjen 
Net earder neamd mei dizze identifikaasje. Ferlykje "Bysûnderheden" hjirnei, Brou
wer 1955,153 en Van der Meer 1978, dy't in sitaat fan J.H. Halbertsma jout dêr't twa 
hantekeningen fan GJ út 1657 yn neamd wurde. Ien fan dy twa is dizze, de oare is dy 
fan nr. 23. 
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27. Hantekening ûnder in akte fan 28-5-1657. 

Ofbylding 
De hantekening is weiwurden, mar der bestiet in gravearre reproduksje fan (sj. hjir-
nei), dy't by 6,11 ôfbylde wurdt. 
Bysûnderheden 
J.H. Halbertsma knipte de bledside út it boek en joech dy oan P. Velijn om de hante
kening te gravearjen (ôfbylde yn Halbertsma 1824, foar XXVIII oer, reprodusearre 
by Borgers 1966,39). It blêd krige er blykber al, mar de hantekening, net werom. Dy 
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hie Velijn der ôfknipt (oant. Halbertsma op 95r). Yn 1963 waard it blêd wer op syn 
aide plak brocht (oant. op 96v; ferl. Van der Meer 1978 en PB 253 Hs, RAF). Velijn 
hat in pear stikjes fan de boppekanten fan letters of krullen sitte litten. 

23. (28-5-1657) Hantekening (Bols R13, 207, RAF) 
Beken dm eitsjen 
Borgers 1966,38. 
Ofljylding 
De hantekening is foar it earst ôfbylde yn Borgers 1966,38. 
Bysûnderheden 
J.H. Halbertsma snijde ek dizze akte út. Sa bedarre it blêd yn wat no PB 253 Hs., RAF 
wurden is. Lykas it blêd yn nr. 22 neamd, waard it yn 1963 wer teplak brocht. 

24. ? Sjoch 3.3.2,4. 

Taheakke 

Hs. 1692, PBF jout neist de titel en de earste fjouwer rigels fan Friesche Tjerne (tekst 6), in ôfskrift fan 
Yen suwnerlingeforhanlingefen Libbjen infen Stearen (tekst 52.2), beide yn deselde hân en sa goed as 
gelyk oan de tekst yn de útjefte-1681. Oan de gelikense flaters (bgl. weilittingen) is wol te sjen. dat de 
teksten yn dit hânskrift en yn de útjefte fan 1681 direkt ferbân mei elkoar hâlde. Hoewol't de ferbette-
ring fan it earst skreaune "God" yn "Goad" fanwegen it "God" fan it boek oan printers kopij tinke lit 
(387,21), wize in pear weilittingen (391,22-23; 398,12-13) út, dat it hjir om in ôfskrift fan 1681 giet. Yn 
oerienstimming dêrmei is it lette wettermerk yn it papier dêr't Friesche Tjerne op oerskreaun is. nam-
menflik Churchill: Amsterdam 43 (1708). 
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4. Libben en wrâld 

4.1. Opset 
Mei de twaliddige titel fan dit haadstik haw ik foar om in ûnderskied te meitsjen 

tusken libbensomstannichheden en libbensopfettingen fan de skriuwer. Under it 
earste ferstean ik komôf. oplieding, ûntwikkeling, wurk, húslik libben, freonen en 
kunden, ûnder it oare opfettingen op it gebiet fan godstsjinst, polityk en (literêre) kul-
tuer. Dy twa steane fansels net los fan elkoar en by GJ kinne de libbensopfettingen 
ek net iens buten de libbensomstannichheden om beskreaun wurde. It is net bekend 
dat hy buten syn wurk as skoalmaster en foarsjonger publike funksjes hân hat en oer 
saken fan godstsjinst, polityk en kultuer hat er him foarsafier't bekend is net útlitten. 
Yndirekt is dêr ú t syn literêre wurk wol wat oer ofte lieden, mar dat wurdt hjir mei sin 
buten beskôging litten om by it besprekken fan it ûntstean fan it wurk yn 5.3 net yn 
sirkelredenearringen te ferfallen. Sa moatte de opfettingen fan GJ ôflaat wurde út it 
fermidden fan famylje en freonen dêr't er yn ferkearde, syn wrâld dus, soe men sizze 
kinne, en út de list fan boeken dy't by syn dea beskreaun waarden. De politike kon-
îekst tekenje ik by de behanneling fan it libben fan de heit (4.3.6.2 en 4.3.7), de gods
tsjinst komt by de iere freon Geestdorp oan de oarder (4.7.2.2) en de kultuer gean ik 
by in oare freon, Fonteyne, op yn (4.7.2.3). 

Hoewol't de metoade om fia persoanlike relaasjes ien syn opfettingen te efterhel-
jen hjir út need wol tapast wurde moat, hat dy dochs ek in soad foar. Yn it earste plak 
soarget it grutte tal lju dat yn it ûndersyk behelle wurdt foar mear kontrôlemooglik-
heden fan ûnderstellingen. Mar yn it twadde plak, en dat is op syn minst sa belang-
ryk. kin op dy manier in nuansearre histoarysk byld ûntstean, dat boppedat ek wier 
betrekking hat op de persoan dêr't it om giet. It binne ommers opfettingen fan kon
krete persoanen oan wa't dat byld ûntliend wurdt en gjin algemiene, net-
differensjearre opfettingen oer de santjinde ieu sùnder biningen fan plak of tiid en 
ek gjin opfettingen yn fermiddens dêr't dyselde iene persoan gjin diel oan hat. In 
konsekwinsje fan de hjir tapaste metoade om út te gean fan de dichter en syn betrek
kingen hat in yntinsyf histoarysk ûndersyk west, dat út 'e boarnen (en dan meast ar-
givalyske) helle wurde moast. Dat jildt foaral foar de polityk, dy't op it nivo fan de 
stêd Bolsert en de gritenij Wûnseradiel beskreaun wurde moast, omdat GJ dêr libbe. 
Op dat nivo is yn Fryslàn noch amper of gjin ûndersyk dien. Mar it jildt ek foar de 
godstsjinst, want dat GJ kalvinist wie, bestiet wol gjin ferskil fan miening mear oer, 
mar dat der yn syn tiid binnen it Kalvinisme (ek) yn Fryslân mear as ien rjochting 
west hat, is net folie fan bekend. 

Yntinsyf ûndersyk hat ek nedich west om de boekelisten fan GJ en fan syn heit 
sprekke te litten. Dêrta haw ik se ferlike mei alle oare boekelisten fan lju út Fryslân 
dy't tusken 1600 en 1670 yn boelynventarissen en as auksykatalogi te finen 
wienen. 

By de kar fan in beskriuwingsmodel haw ik my liede litten troch in yndieling nei 
libbensfoarmjende faktoaren. Sa komme yn rûchwei chronologyske folchoarder: 
komôf; oplieding en ûntwikkeling; materiële omstannichheden, yn it bysûnder 
wurk; húslik libben; en freonen en kunden oan bod. 
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4.2. Stân fan it ûndersyk 
Oan it libben fan GJ jouwe Haantjes 1929,16-36 en Kalma 1938,28-67 navenant frij 

wat omtinken, al bringe se net folie nijs. Eigen ûndersyk hawwe se amper dien. Har 
oersjoggen binne kompilaasjes fan wat oaren al fûn hienen. It measte dêrfan hat 
Halbertsma 1827 al publisearre. Doe't dy mei syn ûndersyk begong wie der net folie 
oer it libben fan GJ bekend. Mei gans muoite slagge it him om út fersprate en tige yn-
direkte boarnen hiel wat oan it ljocht te bringen. Dêrta hat er Bolserter argyfstikken 
fan stêd en tsjerke troch west, boeken sammele en brûkt fan freonen dy't yn 'e brie
ven oan Gabbema neamd wurde, en neifraach by famylje fan 'e dichter dien.96 De 
foarnaamste oanfolling is de ûntdekking fan Van Loon 1892, dat GJ foar't eryn 1637 
skoalmaster te Bolsert waard fan 1625 oant 1635 te Wytmarsum stien hie. Nijs oer de 
famylje sunt Kalma 1938 jouwe Roarda 1948 en 1963, J.J. Kalma 1956a en foaral Van 
der Meer 1964a,37 e.f. Tamminga 1962 identifisearret Meelcke Lasis, wylst Timmer 
1957 de besite fan F. Junius F.F. op 'e nij datearret en Breuker 1980d dat docht mei de 
freonskip fan P. Geestdorp. Sannes 1939 wiist op de mooglikheid dat GJ skoalmaster 
te Bitgum west hat, ear't er yn Bolsert beneamd waard. 

Oer kultuer, polityk en godstsjinst yn santjinde-ieusk Fryslân yn ferban mei G J is 
gans skreaun. Grûnlizzer fan datsoarte eftergrûnstúdzjes is GA. Wumkes. Syn foar
naamste stikken oer de santjinde ieu hat er samle yn Wumkes 1926a en Wumkes 
1932. It binne meast kompilaasjes fan wurk fan oaren of ynhâldsopjeften fan 
santjinde-ieuske literêre, teologyske en histoaryske publikaasjes. Nei safolle jier 
falie de ynhâldsoersjoggen fan neolatynske literatuer (skreaun nei it foarbyld fan it 
Reallexikon II(1928) fan Merker en Stammler; cf. Wumkes 1932,14) it meast op, om
dat it oant Van Tuinen 1985 duorre hat, ear't dêr wer wat oan dien waard. In systema-
tysk opsette gearfetting fan suver alle fasetten fan santjinde-ieusk libben is J.J. 
Kalma 1963. Tematyske oersjoggen jouwe Postma 1949 (hannel en ferkear); Cuperus 
1950 (leauwe); Fokkema 1950 (stêd); S. Galama 1950 (filosofy) en Sannes 1950 (leger 
ûnderwiis). Har bydragen wienen bedoeld foar in bondel oer de santjinde ieu yn 
Fryslân as eftergrûn by GJ, dêr't ek stikken oer it plak yn 'e Uny, bestjoer, lânbou, 
folksfeesten, wettersteat, literatuer, oare keunsten, boekproduksje en mear noch yn 
sillen hienen, mar dy binne noait ferskynd.97 It belang fan ditsoarte eftergrûn
stúdzjes foar de GJ-stúdzje fait ôf. Dat komt omdat se te algemien binne. 

Oars is dat mei de rige (fan 27) "onbikende midfryske skriuwers" dy't Feitsma tus-
ken 1962en 1978 publisearre hat oer lju dy't yn 'e santjinde en achttjinde ieu (ynnei-
folging fan GJ meastal) fryske literatuer skreaunen. Foar de kennis fan GJ syn fer-
midden binne foaral fan belang de stikken oer Romke Harda (1963a), Johannes 
Arcerius (1965a), Hearre Japiks Sibranda (1965c), Franciscus Rondaan (1966), 
Meelcke Lasis (1967b), Titia Brongersma (1968) en Ph.F. Vegelin van Claerbergen 
(1978a).98 Oerit dichtfermidden dêr't GJyn 'ejierren fyftich ta hearde, skriuwt Breu
ker 1982b,35-39. It kulturele fermidden komt oan 'e oarder yn Feitsma 1967a, en ek 
yn it neamde stik oer Vegelin, dêr't it plak fan 'e adel yn ûndersocht wurdt. Breuker 
1980d hat oer it godstsjinstich fermidden skreaun. 
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4.3. Komôf: Jacob Gysberts en Bolserter polityk 

4.3.1. Ynlieding 
OerGJsels isoant 1624. doe'ter21 jierwie, oars neat bekend as dat er berne waard 

en sels de berte- of doopdatum is net oerlevere. Wat wy út syn jeugd fan him witte hat 
allegearre mei syn heit en dy syn húshâlding te krijen. It libben fan dy heit, Jacob 
Gysberts (tenei JG) is net allinnich fan belang foar de kennis fan 'e jeugd fan de 
dichter. De heit naam oant 1647 in belangryk - en lit my der fuort mar by sizze kon-
troversieel - plak yn polityk en tsjerke te Bolsert yn, deselde stêd dêr't GJ syn hiele 
libben op noch gjin jier nei foar 't neist, yn of fuortby wenne hat. As stedsskoalmaster 
en foarsjonger wie GJ dus likegoed oan syn heit bûn as dat er dat as soan wie. Yn in 
libbensbeskriuwing fan GJ kin it libben fan de heit dan ek net mist wurde. 

Oer JG hawwe de argiven hiel wat neilitten. Dat wie mooglik, omt it soarte fan 
wurk dat er die en syn foaroansteand plak yn tsjerke en polityk te Bolsert har del-
slach wol fine moasten yn de argyffoarmjende ynstânsjes dy't oerheden binne. Fuort 
Halbertsma joech yn 1827 de haadsaken al en op in ynsidintele fynst van M.E. van 
der Meulen yn 1896 nei, dy't ynteressearre wie yn de Bolserter boukeunst, hat it oant 
1964 ta duorre ear't nij systematysk ûndersyk fan Van der Meer foar wichtige, foaral 
genealogyske oanfullings soarge. Dy gong dêrfoar de rjochterlike argiven op it RAF 
oant likernôch 1640 ta troch." Ik haw my foaral rjochte op de stikken yn Bolsert sels 
en op it Steedhâlderlik argyf op it RAF.100 

4.3.2. De persoanlikheid 
De figuer fan JG bestiet gjin algemien akseptearre miening oer. Dat is net omdat 

de mieningen út elkoar rinne, se binne der op in inkelde útsûndering nei gewoan net. 
De measten folsteane dermei Halbertsma 1827,285-290 nei te praten, mar dy jout sels 
gjin syntese, al hat er syn formaat wol sjoen. Allinne Galama 1963b komt fierder. Syn 
konklúzje is: "As er fan it measte part dat yn dizze bibleteek stekt, op 'e hichte west 
hat, moat hy yndied in goed ûnderlein man west hawwe. Syn húshâlding wie dan be
slist in yntellektueel formidden, dat tige goed past by de boumaster fan it stedshûs 
fan Boalsert en by de heit fan ús greate dichter Gysbert Japiks". 
Myn yndruk is ek, dat JG in man fan formaat west hat, mei gans gesach, ek ien dy't 
konflikten net út 'e wei gong. Mjitte hâlde liket net syn sterkste kant west te hawwen, 
as mensjochtnei syn finansjele ûndergongyn 1644 en derfan útgiet dat er mei al syn 
betrekkingen dochs goed fertsjinne hat. Om 1641 hinne omskreau de steedhâlder 
him as "Wel in religie en Wandel, van redelyke middelen, een collecteur en kisten-
maecker" en de ferkiezing fan JG dat jiers ta boargemaster wiist der wol op, dat doe 
alteast de problemen net tige grut wienen. Dochs hie er doe sa't liket al tsien jier lang 
gjin káns sjoen om twa lytse lieningen fan tegearre 250 c.g. ôf te lossen. Likegoed 
kaam syn frou yn 1643 ûnder in dübele sark te lizzen, neffens Halbertsma "een blij
vend getuigenis, dat zij tot den deftigen burgerstand behoorden". De stien wie lyk-
wols net nij (Van der Meer 1987,62) en miskien waard er makke foar de soan Pier, dy't 
in jier of wat earder stoarn liket te wezen. Miskien hat drank in rol spile. Yn 1623 siet 
JG "in syn caemer by goede vrunden", wylst in soan it wurk dwaan moast; tsien jier 
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letter stie er foar 3-12-0 oan fertarrings yn it kryt by de Bolserter apoteker en wynhear 
Jacob Joachims, dy't er brûkt hie mei in mr. Wopcke; yn 1642 hie de tsjerkerie him as 
lidmaat "nootwendighe vermaninghe" te dwaan en wer tsien jier letter hjit it - stereo-
typ foar sûnden as dronkenskip - dat er him "eenige jaren van die H. Tafel uyt swack-
heyt heeft afgehouden".101 

Dochs binne it net syn swakheden, dy't it byld oerhearskje. Dat dogge syn keunst-
nerskip, sa't dat yn it ûntwerp fan it Bolserter stedhûs utering fûn hat en syn oerwicht 
yn tsjerklike en politike saken, dy't namstemear sprekke, omt er nei alle gedachten út 
in ienfâldich fermidden wei himsels foarme hat. 

4.3.3. Alden 
JG waard berne tusken 28 febrewaris en 21 april 1579, sa't ofte lieden is út de leefti-

den dy't er mei de datum altyd yn syn hantekening sette.102 Bolsert as berteplak is ûn-
wis, omdat syn heit Gysbart Jetthis foar it earst bekend is út 1582, doe't dy yn it kertier 
fan de Merkstrjitte te Bolsert wenne.103 It berop fan de heit wurdt dêr en ek letter net 
neamd, mar omt oaren dy't lykas hy op in hellebaard set waarden, tinjitter, skroar en 
kûper wienen, sil er wol ta de ambachtsstân heard hawwe. Yn 1589 docht bliken dat 
er yn 'e Tsjerkstrjitte wenne, dêr't er yn 1592 mei syn frou Jan(cke) in hûs kocht. Foar 
12 desimber 1593 moat Gysbart Jetthis ferstoarn wêze, want doe spierde syn widdo 
de ferkeap fan in hûs yn deselde strjitte. It oare jiers ferkocht se dêr sels ien foar 200 
gg. Se komt foar it lést foar op in lidmatelist fan 'e gereformearde tsjerke fan 21 au
gustus 1603. GJ hat har dus mooglik kinnen. 

Buten Jacob wie der noch in soan Jetse Gysberts, slotmakker fan syn fak, ek dia
ken (yn 1625) en hopman (1631). Hy wieyn 1609troud mei in Griet Wifs, dochter fan 
in deagraver dy't skipper west hie. Sy wennen ek yn 'e Tsjerkstrjitte. By syn twadde 
frou, Antie Auckedr., widdo fan de gemeensman Pyter Martens, mei wa't er op 21 
april 1631 troude, krige er in dochter Jetske Jetses, dy't op 16 septimber 1632 doopt 
waard. Dat is de léste kear dat ik him neamd seach.104 

4.3.4. Frou en bern 
Op de lidmatelist fan de Bolserter gereformearde tsjerke út augustus 1603 steane 

ek JG en "Antje syn wyff', ek wol Ancke neamd. Dat is de earste kear dat se tegearre 
foarkomme. Op 16 jannewaris 1601 hie Antje Willemdr. noch as widdo fan Pier 
Hylckes heiten fan in hûs ferkocht yn 'e Tsjerkstrjitte en op 'e Heechstrjitte,105 dat 
tusken dy beide data yn moat se troud wêze mei JG. Har eardere houlik moat fan 
1591 of letter west hawwe, want op 16 novimber dat jiers kocht Pier Hylckes as frij-
feint in hûs yn 'e Tsjerkstrjitte.106 Oer it komôf fan Antje is allinne bekend dat har 
heit Willem hiet. Mooglik wie sy (of JG) in Holckema. Bern fan har soannen Gysbert 
en Willem neamden har sa, mar oant no ta is it net slagge om ferbining fan de 
namme mei ien fan beide âlden te lizzen.107 Op adel, sa't Kalma 1938,29 tinkt, wiist 
de namme net, earder op boerekomôf fia it besit fan in pleats. Fierders is oer Antje 
Willems net folie mear te sizzen as dat se net skriuwe koe.108 

JG en de frou hawwe, op 'e earste ien-twa jier nei miskien, har hiele trouwen yn 'e 
Wipstrjitte wenne. Se kochten dêr op 16 febrewaris 1603 in hûs foar 329 gg.109 en op 5 
juny 1610 in "stuck hoff groot ontrent 50 voeten" oan it Bolwurk foar de Nijstêd 
oer.110 Antje stoar op 23 april 1643.111 JG sels sil yn maart 1644 - ûnfrijwillich - út it 
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hûs rekke wêze, dat ridlik gau dêrnei by eksekúsje ferkocht waard.112 It hat de measte 
káns dat er doe by ien fan 'e bern yn 'e hûs west hat, oant dy him op 26 augustus 
1647 yn it St. Antoanygasthús te Bolsert ynkochten.113 Dêr foar't neist ferstoar er op 
22 jannewaris 1653.114 

De húshâlding kaam te bestean út twa famkes (Antke en Jancke) en trije jonges 
(Gysbert, Pier en Willem), mei fan 1620 oant 1621 (en mooglik wol langer) in fjirde 
jonge as learling-kistmakker derby. De bertedata fan de bern moatte ôflaat wurde, 
want doopboeken út har tiid binne net fan Bolsert bewarre en ek oars wurde se net 
neamd. It âldste bern hat de foardochter fan Ancke west. Antke Piers, dy't op syn lést 
vn 1601 berne wêze kin (Van der Meer 1964a,58). Yn novimber 1624 wie se nochyn 'e 
hûs.115 

Wa't it âldste bern fan Jacob en Ancke wie, Gysbert of Pier, is net alhiel wis. Oan de 
iene kant soe men tinke dat it Pier wie. neamd as er wêze moat nei de ferstoarne ear-
ste man, mar oan de oare kant sit der net folie romte tusken it trouwen fan de âlden 
en de berte fan Gysbert en namstemear tusken de berte fan Gysbert en dy fan de folg-
jende bern, dat as se gjin twillingen west hawwe, rekkenje ik hast dat Pier jonger wie 
as Gysbert.116 Mooglik betsjut de folchoarder dêr't se yn 1624 as nije lidmaten yn op-
skreaun waarden ("Gijsbert ende Pier Jacobs zonen1') ek dat Gysbert de âldste 
wie.117 

Gysbert syn bertedatum binne twa gegevens foar. It iene is de opjefte fan syn leeftyd 
op it skilderij fan Matthijs Harings dat fan 1637 is, doe't er 34 wie, it oare de leeftyd 
dy't er yn 1630 yn syn hantekening efter yn it klassisboek fan Bolsert en Warkum 
sette: 27.118 Hy moat dus fan 1602 of 1603 wêze. Ut de klassikale ferslaggen soe men 
sizze dat dy hanteken heart by de gearkomste fan 4 oktober 1630. wylst it skilderij 
mooglik makke is ear't er mei syn frou en skoanmem nei Bolsert ferfear, dat wol sizze 
foar augustus 1637.119 Neffens oerlevering, fêstlein troch Halbertsma 1827,291, soe 
GJ berne wêze yn it hûs Wyk A nr. 5 oan 'e Wipstrjitte. Dêrmei yn striid is de meidie-
ling yn in brief fan de fâden fan it St. Antoanygasthús te Bolsert fan 10-10-1821, dat 
GJ dêr syn léste jierren wenne hie. Fan it plak oan de ein fan 'e Nijmerk, foar de 
Spekboerspost oer. dêr't it GJ-monumint komme sillen hie. sizze se nammentlik: 
"ook zeer waarschijnlijk tegen over het huis dat laatst door den verdienstelijken man 
in zijn leven alhier is bewoond geweest".120 Halbertsma, dy't syn ynformaasje ek yn 
dit gefal wol fan de neisiet Siebe Braaksma (berne yn 1751) hawwe sil, is lykwols tige 
wis. Hy neamt yn syn Hulde 1827,348 ek dat lang GJ syn namme yn it boppekezyn 
fan de doar fan it bertehûs sitten hat.121 As dat wier is, soe GJ nei 16 febrewaris 1603 
berne wêze, want op dy dei kocht syn heit it hûs, sa't krekt neamd is, steld teminsten 
dat dy it foartiid net hierde. 
Spitigernôch is GJ syn berteleppel sa't liket net mear bewarre, want oars soe men rek
kenje dat er ier of let wolris foar't ljocht kommen wie, bygelyks by in betinking. Hal
bertsma 1827,348 neamt him, mar seit net wa't him doe hie of dat ernochbestie. Yn 
de neilittenskip út 1755 fan de widdo fan Adr. Grons, Yttje Buwalda, wurdt er sa om-
skreaun: "Een cleyn dito [sulveren leppel] gemerckt GJ. en A.A.". Oannimmende 
lykwols dat yndy berteleppel it bertejier stien hat, soe men tinke datit 1603 west hat, 
want oars hie Braaksma Halbertsma dêr grif wol op wiisd.122 

Gysbert wie yn febrewaris 1624 noch yn 'e hûs, krekt as syn broer Pier, dy't doe ta-
gelyk mei him lidmaat fan 'e gereformearde tsjerke waard.123 Pier gong noch dat-
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selde jiers derút en waard skoalmaster yn Hichtum (dêr't de measte káns op is) of yn 
Burchwert of Hartwert.124 Gysbert folge uterlik maaie 1625 syn foarbyld en waard 
skoalmaster yn Wytmarsum.125 Jancke wie op 3 novimber 1639, doe't se noch yn 'e 
hûs wie, 31 jier, dat dy moat tusken 4 novimber 1607 en 2 novimber 1608 berne 
wêze.126 Sy sil wol by har âlden yn bleaun wêze oant har trouwen, dêr't gjin datum 
fan bekend is, mar dat net nei 1644 west hawwe sil, omt se op 17 augustus 1645 in 
dochter krige.127 In oanwizing dat se op 19 juny 1643 noch net troud wie, soe wêze 
kinne, dat Aerjen Bouwes, har man, doe gjin boarch waard foar har heit.128 Willem 
syn bertedatum is wat better te begrinzjen, omdat dy foar regel hie syn leeftyd yn 'e 
hantekening te setten. Dêrneffens moat hy berne wêze tusken 4 augustus en 12 no
vimber 1608.129 Der is dus in grutte káns dat hy en Jancke twillingen wienen. Ek hy li-
ket nochal lang yn 'e hûs bleaun te wezen. Wol waard der op 1 jannewaris 1634 in 
bern fan in Willem Jacobs te Bolsert doopt, mar dat wie in Jan en dêrom sil dy syn 
heit wol in oaren west hawwe.130 Ik fûn yn 1636 foar it earst útbetellings foar wurk 
oan him.131 Sa is hy foar't neist de "Jonckman" út JG syn noch oan te heljen brief fan 
24 maaie 1634 (4.3.6.2.).132 Yn alle gefallen wie er op 26 july 1643 grif de doar út, want 
dan komt er foar as troud man.133 

It liket der in soad op dat de heit syn bern yn it wurk hie. Wannear't er krekt neist 
syn kistmakkerswurk mei it kollekteurskip begongen is, blykt net, mar fuort yn febre-
waris 1623 as er foar 't earst yn dy funksje út 'e argiven foar't ljocht komt, sit in soan 
op kantoar, en út it stik docht wol bliken dat JG doe al langer yn funksje wie.134 Dêr
om tink ik hast dat er al kollekteur wie, doe't er maaie 1620 in learjonge foar it kist-
meitsjen yn 'e hûs naam. Gysbert en Pier hawwe foar dat hantwurk mooglik gjin 
oanlis hân. Doe't sy de doar útrekken, hat Jancke earder of letter it kantoarwurk oer-
nommen. Sy die ityn alle gefallen yn 1639.135 Dat soe betsjutte kinne dat Gysbert syn 
kar foar it skoalmasterskip net sûnder problemen thús gongen is. Miskien hinget 
mei GJ syn fuortgean gear dat Edo Reynalda fan 1 novimber 1625 oant 1 maaie 1626 
kollekteur fan it gemaal wie, wêrnei't JG it wer die.136 Willem liket foar kistmakker 
oplaat te wezen. Syn berop wurdt by myn witten net neamd, mar ien kear, yn 1649, 
fûn ik dat er jild barde "van eenige gedrayde werken aenden gaelderije als van tim
mermans gereetschappen by die weeskinderen . . . gehaelt".137 Yn 1638 wie hy ien 
fan de beide gildemasters fan it "timmerlieden kistmaeckers wieldraijers ende glaes-
makers gilde".138 

4.3.5. Oplieding en ûntwikkeling 
Oan de styl fan de brief dy't yn 4.3.6.2. oanhelle wurdt, is net te sjen oft JG op 'e la-

tynske skoalle gongen hat, want latynske konstruksjes is net folie fan te fernimmen 
en oant in pear kear ta rekket er yn in langere sin it spoar bjuster, mar it is nuodlik om 
dêrop ofte gean, foaral omdat dochs wol in beskate taalbehearsking út syn skriuwen 
blykt. Ek it "Com socius" lit jin yn twivel: soe ien dy't Latyn koe gjin "Cum sociis" 
skreaun hawwe? Halbertsma 1827,289 hat om it grutte tal latynske titels yn JG syn 
boekelist ûndersteld, dat er wol Latyn koe, mar Galama 1963b,8-9 en passim toant 
oan hoe'n bytsje sokke omskriuwingen yn dit ferbân sizze. Rêchtitel en frânske titel 
wike (by oersettingen) gauris ôf fan de oantsjutting op 'e titelpagina.139 JG moat wol 
in man west hawwe, dy't him sels ûntwikkele hat. Dichter lykwols, sa 't Tamminga 
1966b freegjenderwize oppenearret, sil er wol net west hawwe. Dêr is it lotterijrymke 
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út 1606 dat er as in mooglike oanwizing sjocht, te ûnbetsjuttend en te 
ynsidinteel foar. 

It beste ynsjoch yn JG syn ûntwikkeling jout syn boekelist, dy't yn 1644 opmakke 
waard.140 Ik jou de list sa't dy opskreaun is en ferwiis foar titels en auteurs nei Ga
lama 1963b. De nûmering folget dy fan Galama 1963b. De sifers tusken heakjes efter 
de titels haw ik tafoege. Se steane foar it tal kearen dat itselde boek foarkomt yn de 
634 oare boekynvintarisaasjes út Fryslân tusken 1600 en 1650 dy't my bekend binne. 
Net teld binne de hiel algemiene nûmers 1,14,25,34,36 en 38. De santjin fan nûmer 7 
binne allinne dy dêr't Bullinger by neamd wurdt, mar like faak sawat tink komt in 
"huisboeck" sûnder neier oantsjutting foar. Omdat my (ûnder it tellen wei) bliken 
dien hat dat der noait in oare auteur by stiet, kinne dy foar't neist sûnder beswier 
derby rekkene wurde. 

1. Een bijbel van nije Editie in folio 
2. Jnstitutio caluini in folio (37) 
3. Opera Wilhelmi Perchinsi in folio (10) 
4. Harmania Caluini in folio (5) 
5. Vuyt leggende : J : Caluini op de sentbrieuen Pauli (7) 
6. Commentario van Eemanuel van meteren in folio (36) 
7. het huisboeck Hendrici Bullingeri in folio (17 + ca. 17) 
8. Historie« Josephi in folio (57) 
9. Historie« Joannes Sleidani (33) 

10. Historia Eusebij Pamphali (16) 
11. chatachesin Vrsini (36) 
12. Acta Sijnodi nationalis (17) 
13. Decisiones Joannes Sandij (15) 
14. Psalm=boeck in 4to: 
15. Tafereel van de heer van Sinte Allegonde in 4° (29) 
16. T Loff der Kercke« van Roeliff Pijters (3) 
17. Discuersen van Oosterbeeck (4) 
18. Schermschilt van Roeliff Pijters (7) 
19. De vuijtlegginge Perkinsij in 4° (2) 
20. Bullingerus tegens de wederdopers (5) 
21. Aenwijsinge Trijglandi contra Vuijtten Bogart (1) 
22. De goede conscientia van Toebias Technaei (8) 
23. Gesterani verclaringe ouert hoge liet Salomonis (4) 
24. Bijbelsche conferentie Sixti Ammama (7) 
25. Psalm boeck in 4° 
26. Hendrici Bullingeri praedicatie« (5) 
27. Historische verhael van Lampre (1) 
28. Jnstitutio Wilhelmi Buchnani (14) 
29. De vier vuijtersten (11) 
30. De« Morgenwecker (13) 
31. De« Brytannischen Blixem (0) 
32. Erasmus Rottorodamus de libero arbitrio (1) 
33. De Vriesche Ordonnantien (63) 
34. T nieuue Testament nae de nieuue editie 
35. De Psalm Boeck Allegondi (5) 
36. T nieuw Testament 
37. Guidubres tegens de wederdopers (15) 
38. Een nieuw Testament in 16 
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De boekelist is fuort wol oan te sjen, dat godstsjinst fierwei de foarnaamste kate-
gory is. Ofsjoen fan twa grinsgefallen tusken politike en godstsjinstige skiednis (30 
en 31), binne der mar fjouwer (op it gebiet fan polityk en rjocht: 6,27,13 en 33) dy't dêr 
net ûnder falie. Ek it kalvinistyske karakter is mei ien each wol dúdlik. Mar hoe út-
sûnderlik oft dy iensidigens yn syn tiid wie, kin allinne ferlykjen mei oar partikulier 
boekbesit útwize, sa't Feitsma 1964,7 opmurken hat yn har besprek fan Galama 
1963b. 
Dêrom haw ik alle listen fan partikulier boekbesit yn Fryslân dy't út 'e tiid tusken 
1615 en 1650 mar te fïnen wienen, mei JG sines ferlike. Mei elkoar blike dat sa'n 635 
te wezen.141 Neffens de grutte heart JG syn biblioteek by dy fan 'e boargers sûnder 
akademyske foarming. Sokke biblioteken besteane yn 'e regel lykas sines út inkelde 
tsientallen dielen, dat is te sizzen ynbûne, want oare boeken wurde mar hiel seiden 
ynvintarisearre. It tal fan dy net ynbûne dielen hat op grûn fan de kearen dat yn oare 
ferlykbere listen totalen neamd wurde, yn JG syn gefal faaks inkelde tsientallen west. 
Boeren hawwe meastal oars net as in bibel, in testamint en in psalmboek (mei fan
sels wer it net registrearre lytsguod), dûmnys in hundert oant 250, riedshearen en 
heechleararen sa'n trijehûndert oant achthundert dielen (yn ien diel kinne wol mear 
boeken sitte). Mear as tûzen dielen is in grutte seldsumheid. Ik fûn dat tal yn it tiidrek 
1615-1650 allinne by prof. Aug. Adama (1616), de lânmjitter Pibo Gualtheri (1618) en 
prof. Joh. Bogerman (1638), dy't alle trije om de tûzen dielen hinne hienen, by de âld-
rektor Feio Buwes Gabbema (1637, yn de feilinglist op namme fan syn soan Menso, 
dêr't 1118 yn steane) en by ds. Eido Campegius (1645), dy't der mei 3192 fier útrûn. 
Mear as 50 opjûne dielen hienen mar 46 fan de 635 lju. 

De measte gelikense boeken hawwe ds. Eido Campegius (1645; 19), de Bolserter 
skroar Jaquis Douwes (1648,11) en Pibo Gualtheri (1618,10). Dêrnei folgje guodden 
mei njoggen, ûnder wa't ek prof. Sibrandus Lubbertus is. Op himsels seit dat oantal 
allinne wat yn it gefal fan Jaquis Douwes, omdat de oaren folie grutter biblioteken 
hienen as JG. De tallen fan Gualtheri en Campegius binne krekt al neamd, Lubber
tus hie neffens de printe feilingkatalogus 459 dielen. 
Dêrom jou ik no yn chronologyske folchoarder de nammen fan de lju dy't mear as 
tsien persint gelyk hienen, mei opjefte fan wenplak en sa mooglik berop, en fierders 
fan persintaazje en tal gelikense en fan grutte fan 'e biblioteek142 

1615 konvoaimaster Willem van Hetteren, Dokkum 
1618 dûmny (earder skoalmaster) Aegidius Johannes, Wjelsryp 
1622 skroar, sûnt 1602 boelguodsropper Hendrick Claesen, Ljouwert 
1630 boargemaster Tyerck Abbes, Ljouwert 
1631 Caspar Jungh (fan Frankfort), Ljouwert 
1632 boer en assesseur Kollumerlân Binnen Sappema, Aldwâld 
1633 apteker, wynhear en boargemaster Jacob Joachims, Bolsert 
1639 nôtkeapman en magistraatslid Frans Rinnerts Rollema, Bolsert 
1641 brouwer Peter Epes, Bolsert 
1641 boargemaster Hillebrand Pybes, Snits 
1643 widd. Pieter Claesen, Lekkum 
1646 rintmaster en magistraatslid Tymen Fransen Eysma,Bolsert 
1647 Aernt Pouwels, Harns 
1648 skroar Jaquis Douwes, Bolsert 

12,8 
19.5 
16.2 
23,1 
13,8 
21,9 
18,2 
20 
25 
33,3 
16,3 
26,1 
30,8 
28,2 

6 
8 
6 
6 
4 
7 
4 
5 
5 
9 
7 
6 
4 
11 

47 
41 
37 
26 
29 
32 
22 
25 
20 
27 
43 
23 
13 
39 
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De lju dêr't JG om tal en soarte fan syn boeken ien fan is, kinne, sa't út dit oersjoch 
bliken docht, rekkene wurde ta de foaroansteanden út 'e tuskenbeiden boargerij, dy't 
gauris yn 'e stedsbestjoeren sieten. De measte titels komme mei elkoarop dizze fjir-
tjin listen net faker as fjouwer kear foar. Mearbinne der allinne fan de nûmers: 9 (seis 
kear), 6, 8 en 15 (elk acht kear) en 33 (njoggen kear). Mei de nûmers 2 en 11 komme se 
ek it meast algemien op alle 634 listen foar. Dy sifers leare twa dingen. Earst, dat JG 
syn politike belangstelling navenant dochs frij sterk west hat, want hoe'n bytsje poli-
tyk oft der oars ek mar op syn list stean mei (buten de "algemienere" nûmers 6 en 33, 
noch 13, 27, 30 en 31), politike boeken kamen yn it algemien net folie foar. En twad, 
dat syn godstsjinstige belangstelling foar in boargerman útsûnderlik grut wie. Mar in 
bytsje fan de godstsjinstige boeken fan syn list komme mear algemien foar en hy hat 
der navenant in soad fan. Ta in better oardiel oer it karakter fan syn godstsjinstige 
opfettingen soe ek besjoen wurde moatte wat ûntbrekt op syn list, mar dêrsûnder kin 
dochs globaalwei fêststeld wurde, dat er op in opmerklik deeglik fûnemint (Calvyn 2, 
4, 5; Bucanus 28; Amama 24) boeken hie dy't har kearden tsjin de (wer)dopers (20, 
37), dat er de striid tusken remonstranten en kontraremonstranten folge (12 en 21; 32 
soe dêr ek by passe kinne),143 oansluting hie by de opkommende Neiere Reformaasje 
(16,18,19,22,23) enyn al dy saken derûndernet-teologen útrûn. Sa kin ferliking bet-
ter sieht op JG syn geastlike habitus jaan. 

Yn it algemien is oan de kar fan syn boeken te sjen, dat er by bleau en dat is ek ofte 
lieden út de ferskiningsjierren. Ut alle desennia nei 1550 binne der guodden by, oant 
út 1642 ta. Foarsafier't de boeken út syn list troch Galama 1963b datearre binne, wie-
nen 10 út de jierren 1550-1574; 4 út 1575-1599; 4 út 1600-1609; 6 út 1610-1619; 4 út 
1620-1629; 6 út 1630-1639 en ien út 1642. It âldste bewiis dat er boeken kocht leveret 
de registraasje fan 4 c.g. 16 st. skuld yn 1621 of 1622 by de Bolserter en sûnt 1617 
Frjentsjerter boekferkeaper en printer Jan Lamrinck.144 Ik tink oars dat JG ek wol 
boeken op boelguodden kocht. Yn it algemien liket my dêr it eigenaardige feit op te 
wizen dat op listen lykas sines safolle âlde boeken steane, wylst men dêr dochs noait 
oer stroffelet yn de ynventarissen fan boekferkeapers út 'e tiid. Antikwariaten lykje 
dy der net op nei holden te hawwen. 

Mar der is ek in spesjale reden om dêroan te tinken. It is opmerklik hoefolle Bol-
sertersoftderûnderde fjirtjinlju sitte dy't mear as 10 persint sei de boeken hawweas 
JG : mar leafst fiif. Ien fan har, Jaquis Douwes, moat wol boeken op syn boelguod 
kocht hawwe, want by dy sines sitte seldsume gelikense as 16 en 19 (fierders noch 3,6, 
8, 9, 10, 11, 15, 18 en 30). As dat sa is, dan soenen de nûmers 3 en 19, dy't Galama 
1963b net krekt identifïsearje koe, "Verscheyde Tractaten Perkintj" en "Perkintius 
over den Sentbrief Judae" wêze kinne, omdat Jaquis Douwes dy hie. Ik haw se by de 
gelikense marmeiteld. EkEysmahatyn 1646nochal wat deselden (8, 9,13,17,24 en 
33). It seldsume 17 kin op komôf út JG syn boelguod wize. Op syn bar soe JG kocht 
hawwe kinne fan Jacob Joachims (9, 22, 33, 37), Frans Rinnerts Rollema (7, 8, 10, 33 
en 37) of Peter Epes (2,6,7,8, 33). Noch twa oare listen fan lju út 'e omkriten fan Bol-
sert falie om de seldsumens fan gelikense eksimplaren op. Nûmer 21 komt buten JG 
allinne foar yn 'e ynventaris fan ds. Joh. Serapij út Tsjerkwert (1625), dêr't ek 2, 3,6, 
33 en 37 yn steane. Mei ds. Ad. Westerman út Warkum (1635) hat JG 17, 18 en 24 
mienskiplik, dy't ik foar 1644 net fûn haw yn Bolsert en omkriten, en fierders 2,11,28, 
30 en 37.145 
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4.3.6. Wurk 

4.3.6.1. Kistmakker, architekt en stienhouwer (?) 
Fan syn fak wie JG kistmakker. Ik fïïn him as sadanich neamd fan 1607 oant 

1647.146 Al dy tiid hat er it der net like drok mei hân. It measte wurk is bekend út 'e 
begjinjierren, mar dat kin him fansels oan de boarnen lizze. Tusken 1626 en 1635 
haw ik gjin ynkomsten út kistmakkerswurk (dêr't ek deakisten by hearden) neamd 
sjoen en yn 1634 ferklearre er yn in ûnder 4.3.6.2. oan te heljen brief, dat er der neat 
oan die. Dat wie noch oars yn 1620, doe't er in learjonge, Gatse Sijmens, yn 'e kost 
naam.147 

JG syn wichtichste wurkstikken, foarsafier bekend, binne: 
- 1609. preekstoel te Hichtum, 332 eg, 10 st.;148 

- 1612, "een nijeuv kas in de Secretarie". 34 lb. 6 st.; 
- 1615, "kistmaeckers werek opt nijeu raadhuys". 345 Ib.; 
- 1616, "van secretarije te maecken dese somme, zonder van ander kistmrs werek", 77 lb. 4 

st.:149 

- 1637. "van twee nije set bancken". 28-5; 
- 1645-1646. 30 c.g. (10/2): 25 c.g. (3/3): 30 e.g. (14/7); 25 c.g. (12/1) "arbeytsloon" yn 'e Martini-

tsjerke;150 

- 1646, 21 jannewaris "van't maecken vanden banck in kerek", 120-10-0.151 

De wichtichste skepping fan JG is lykwols it ûntwerp fan it Bolserter stedhûs. Sûnt 
Van der Meulen yn 1896 bekend makke dat JG it "patroon" dêrfoar makke hie en dat 
opfette as it ûntwerp, waard oannommen dat JG de boumaster wie. Dy opfetting 
krige stipe doe't yn 1955 by it skjinmeitsjen fan de poarte yn 'e riedseal efter in út-
snijde guirlande in opskrift fûn waard dat M.P. van Buijtenen foar Vegter 1955, 125 
transkribearre as: "Iacob Gysbertsz heeft dit kistenmakerswerek gemaecken en het 
stehuijs geijnventeert anno 1615".152 

Dochs koe dy ûntdekking net elk oertsjûgje. Op de beskriuwing neist de doar yn 'e 
riedseal, dêr't de fynst neamd wurdt, hjit it: "de ontcijfering "geijnventeert" lijkt voor 
discussie vatbaar. Ook het jaartal 1615 roept vragen op. Met de bouw van het stad
huis is reeds in 1614 begonnen". Dat léste seit net folie, want it jiertal sil wol slaan op 
it stuit dat it opskrift makke waard en dat wie yn 1615, sa't út 'e hjirfoar oanhelle post 
fan dat jiers opmakke wurde mei. It wurd "geijnventeert" is yndied net dúdlik 
skreaun, mar it soe der dochs wol stean kinne. De hastige hân fan skriuwen hat wol 
wat fan JG si nes. Net oertsjûge is ek Van der Meer 1961,17 en 1964a,59-60. Hy ûnder-
stelt dat Hendrick Lourenss fan Swolle de ûntwerper is, mar mear as in ûnderstelling 
mei gans ûnwissichheid jout er net. Herma van den Berg 1966, dy't JG foar de ûnt
werper hâldt, wiist derop hoe goed oft de ornamintlisten yn 'e gevel by it ûntwerp fan 
it hiele gebou passe. Dêrom is it frjemd dat se gjin ferbân leit mei de post yn 'e steds-
rekken út 1614 dy 't se wol ôfprintet en dêr't JG yn neamd wurdt as de makker fan it 
"patroon" en fan "listen".153 Dat sille dochs wol deselde listen wêze dy't sy bedoelt en 
dan hat it blykber sa west, dat JG se tekene en in oar - de stienhouwer Hendrick Lou
renss, sa't Van den Berg tinkt - se makke hat. It bouwurk sels karakterisearret se as 
"gedurfd", "minder Hollands" en "schilderachtig", besibbe oan Hendrick de Keyser 
syn wurk. 
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" . Opskrifi op it efierskol fan de doarpanij yn 'e riedseal fan il Bohener stedhùs. 

Il is hjir faaks it beste plak om te neamen dat JG 24 "taefferelen". ferdield oer fjou-
werromten. yn syn hüshingjen hieeneknoch "Dbegraeffenisse vanGraeff Ernst". 
Dat léste is de lange print mei de tekene ôfbyldingen fan de lju dy't yn 'e begraffenis 
meirûnen. útjûn troch Claude Fonteyne yn 163?. mar de taferielen sille wol skilde-
rijen west hawwe. Sünder ferlykjend ûndersyk nei tallen skilderijen yn oare ynventa-
rissen is der net folie te sizzen oer it al of net útsúnderlike fan JG syn tal. mar it liket 
my earder boppe as ûnder it gemiddelde yn oare boargermanshuzen te lizzen. 

Neier ûndersyk sil útmeitsje moatte oft de grêfstien foar him. syn frou en in Onbe
kende tredden troch in LGofin IG makke is. en ynit leste gefal oft der stienhouwers 
mei dy initialen bekend binne. dy't dan him as makker útslute kinne soenen (sjoch 
noat f 14). 

4.3.6.2. Kollekteur 
Yn de santjinde ieu waarden yn Fryslán de ûnderskate belestingen alle jierren fer-

hierd oan de hcechstbiedende. Op "e saneamde havenpachten en in pear oaren nei 
waarden se by "gaerleggingc" gearfoege ta lytserc geografy ske ienheden. Om sjen te 
litten wat der yn Bolsert ynfoardere wurde moast. brúk ik in beskriuwing fan de fer-
pachting op 28 april 1634. Bolsert wie dat jiers gearfoege mei Hinnaarderadiel (op 
Wjelsryp nei) en Wùnseradicl (op Ferwâlde nei).154 Op it soartc fan belesting folgje it 
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bedrach dêr't de pachter op ynskreaun hie en op tawiisd wie, en de namme fan 
de pachter. 
- Beestiael; 18105-0-0; Douwe Serps op de Rijp; 
- Hooren Beesten ende besaide Landen; 23400-0-0; Doede Kijl; 
- Peerdepacht; 850-0-0; Jelis Allerts; 
- Turff ende Brandholdt binnen d' Provincie geconsumeert wordende; 7704-0-0; Douwe Seerps; 
- Ingebrouwen Bieren ter tappe ge [consumeert?] wordende; 650-0-0; Wijttse Eelckes; 
- t" Gemael; 8800; Focke Sickes; 
- Heertsteden offte Schorsteenen; 13650; Wijbe Siuerts; 
- Capitale Impost offte hoofftgelden; 17800; Doede Kijll; 
- Officien, Ambachten ende Neringen; oer de hiele provinsje 12000, ferdield yn twaen; Siurd Jettses 

en Rienck Hottses; 
- Dienst Boden Loon; oer de hiele provinsje 11466, ferdield yn trijen; Jettse Riencks, Doede Kijll en 

Wijbe Siurdts. 

Elke pachter hie kollekteurs, dy't de belestingen ynfoarderen. Yn 'e doarpen, foaral 
de lytsere, wienen dat wol gauris skoalmasters.155 Jacob Gysberts wie kollekteur yn 
Bolsert. It is my net alhiel dúdlik wurden oft er al dy belestingen yn Bolsert ynfoar-
dere. Men soe it hast tinke as er "stadscollecteur" neamd wurdt, of "kollekteur deser 
stede".156 Meastal hjit er kollekteur sûnder neiere oantsjutting, mar as kollekteur fan 
it gemaal fûn ik him fan 1623 oant 1644, fan bieren fan 1624 oant 1641 en fan de füf 
spesysyn 1634 en fan 1637 oant 1642.157 Dêrneist tekene ik noch oandat JGyn 1633 
de stêd Bolsert 1000 c.g. "fortificatiepenningen" betelle. In selde bedrach krige er yn 
1636 werom. Yn 'e tuskentiid betelle en barde Eescke Doedes dy "fortificatiepennin
gen" pro memoary.158 

JG fertsjinne as kollekteur wol goed, as men bygelyks rekkenet neffens skoalmas-
terstrakteminten (ferlykje Breuker 1967,95-96). Twa kear seach ik in bedrach neamd, 
ien kear 60 c.g. foar in healjier gemaal, in oaren 70 c.g. foar in hiel jier bieren.159 

Kollekteur wêze wie yn JG syn tiid net sok noflik wurk. Oant twa kear ta waarden 
feroarings en ferhegings yn 'e belestingen doe de oanlieding ta in bestjoerskrisis yn 
Fryslân. De twadde kears hie JG it swier te ferduorjen, sa't bliken docht út in brief 
fan sines fan 24 maaie 1634.160 

Eersamen Weldiscreten 
Wijbe Siurdszoott/ Pachtenaer 
Com Socius: wonende 
Tot Lieuwaerden 

Door Vrunt die Godt Geleijde 

Achtbare Weldiscrete Goede Vrunden 

lek Can Niet Nalaten UL de wete te doen: hoe dat verledene Nacht Tusschen Vrijdach ende Sa-
terdach: het geboeft Al begin gemaect heeft mijn doer met Schandelijcke dingen te behangen 
Ende voorts Met stenen daerop te werpen./ Ende dat Om datse gesien hebben dat Pachters bij 
mij geweest zijn, Ende dit geschiet Terstont Alser maer Vreemde Pachters bij mij Sijn, Ofte lek 
bij haer ontboden Worde: Datelijck Isser t'samenrotting van t'geboeft, Ende Worde lek van vele 
treftige Luiden vriendelijck gebeden Ende gewaerschuwt, dat lek mij In so Swaren Perickel 
doch niet steken sal: Want Elck Een het dreijgen faeck aen hoort dat Op straten En steijgen Bij 
fVblck geschiet: datse Niet alleen Mijn huijs dencken te Ruineren: Maer mij Seluen dood te 
Slaen: So haest dese Nieuwe Middelen Int Werck gestelt begonnen te werden:- Om dan dusda-
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nige Swaricheijden voorte: Comen, So Laete lek uL weten dat de Collecten Van de Nieuwe 
Middelen Van mij Niet bedient Conen Worden, Maer seilen wel doen Ende Sien Om Een An
der goed man die u L hier in diene: Want lek Lieuer Alle collecten Afsta Ende Varren Late: 
Ende geuen Mij Weder aen Mijn Ambacht, dan In So Een Suarigheijt te Leuen: Ende Conde 
Noch meer Suarigheijt uijt Volgen, de Wijle mijn Soon Een Jonckman Sijnde/ Ende Niet Ver
dragen can de bitterheijt die faeck hem toegeschoten Wort Ende Noch Meer gedaen sal worden 
As t bij mij Int Werck gestelt wort: Mij noch de grootste droefheijt Aen brengen Mochte/ 

Ende Wie SoudeMij beclagen: daerlck alle dagen Gewaarschuwet Worde. Niet Vande min
ste. MaerVande Treftigste Luiden die van harten geerne Wel met mij seen Dit Schijnt Wel is de 
Profijt die lek van mijn Volmachtschap hebbe: 

daer Wort Onder t'Gemene Volck gestrooijt dat lek Seshondert gulden genoten hebbe voor 
mijn stem dat lek dese Nieuwe Middelen mede Ingewilligt hebbe, andere seggen 1600 Ib., Ende 
Wort bij t'grau So vast gelooft, datter geen tegenreden haest plaets heeft 

Godt die Weet Wat stucke boefs sodanige Groue Leugens uijtstroijt: Om mij met meer andere 
Volmachten daer het oock Van geseijt Wort Namelijck Regneres tot Wommels.161 dat hij Oock 
wel 3000 1b. ontvangen heeft, Op datmen also t'gemene Volck ons Op de hals drijft 

Doch de harder Israels Slaept Noch Sluijmert Niet: die Sal Sijn genadige hant van Mij Niet 
Aftrecken: Onder Wiens Vaderlijck beschuttinge lek sta: die hope lek Sal de Loegenachtige Op
hitsers Noch In de Cuil Vallen Laten die Sij mij berreijdet hebben: 

Ende Sijt Gode bevolen uijt Bolswart desen 24 Meij 1634 

u L ten dienstige willen 

Jacob Gijsberts 
[mei yn 'e halen 1634 en 55] 

Foar in goed begryp fan dy briefen fan de posysje fan JG as kollekteur is it nedich 
om de Bolserter kwestje yn breder ramt te setten. Yn de skelen binnen de provinsje 
út 'e santjinde ieu binne twa toppen oan te wizen, dy't beide deastraffen foar oanfier-
ders fan massaal folksoproer ta gefolch hienen. Beide kearen rjochte it ferset him 
tsjin nije belestingen, dy't nedich wienen om sloerende ferplichtingen yn 'e Uny nei 
te kommen, mar sûnder politike tsjinstellingen wie it noait safïer kommen. Yn 1626 
bleau it noch by it oproer en wiene tasizzings foar politike herfoarmingen genôch 
om de rest foar inkelde jierren te hanthavenjen, mar yn 1634 run it út op trije jier fan 
grutte politike spanning. 

De reboelje fan 1626 begong op 1 april yn Ljouwert, nei't bekend wurden wie dat 
de Steaten de nije belestingen ynfoarderje litte soenen. Ien fan de foarnaamste foar-
stanners, de grytman Douwe van Aylva fan Westdongeradiel, wie op strjitte syn lib-
ben net mear feilich en it Lânskipshûs waard mei stiennen bekûgele. Steedhâlder 
Ernst Casimir besocht om temûk Ljouwert yn te kommen, mar dat mislearre, en ûn-
kundich fan syn bedoelingen - der waard sein dat er mei geweld de nije belestingen 
ynfiere soe - ûntwapene de boargerwacht de besetting dy't yn 'e stêd lei. It oproer 
sloech oer nei oare plakken. Op 15 maaie plündere yn Bolsert in binde folk fan am-
bachtslju en sjouwers it hûs fan Johan van Heerma en nei't se yn Hichtum by Taco 
van Aysma har mei bier tefreden steld hienen, sloegen se alles koart en klien by 
Douwe van Hottinga te Wommels. Dêrnei soe it op in plunderjen fan rikeljushuzen 
yn Bolsert sels oangean, mar dat wist de boargerwacht te kearen. Underwilens fer-
nielden Snitsers it hûs fan de ûntfanger fan Wymbritseradiel, M. Gravius. Earst doe, 
nei't de steedhâlder oan Deputearre Steaten dúdlik makke hie dat er allinne mar sol
daten yn Ljouwert bringe wollen hie om it oproer del te slaan, krige de besetting de 

201 

wumkes.nl



wapens werom en koe er in ein oan de opstân meitsje. Twa oanfierders, beide út Bol-
sert, waarden it oare jiers ophongen. "Nogtans", sa skriuwt Wagenaar, "moest men, 
om den massa der Gemeente genoegen te geeven, eenige nieuwe schikkingen maa-
ken op 't stuk der Regeeringe, die in Louwmaand des jaars 1627, werden vastgesteld; 
doch niet lang stand hielden".162 

Ek de spanningenyn /6.Î4-/637begongen mei belestingoproeren. Nei'tyn 1633 de 
steden wegere hienen om har belesting te beteljen salang't it plattelân net betelle hie 
wat it efterop wie,163 waarden de folmachten fan Westergoa en de steden it op 28 
maart 1634 iens dat de nije belestingen ynfoardere wurde moasten.164 Op dy gear-
komste fan folmachten (of oars op dy fan 11 april, doe't deselden in neiere resolúsje 
op it eardere beslút oannamen), moat JG doele, as er it yn syn brief oer syn meistim-
men hat, dat him kwea-ôf nommen wurdt. Op 7 maaie besleaten de Steaten dat de ef-
terstallige belesting oer 1633 sanedich mei twang betelle wurde moast. It beslút 
waard op 23 maaie, doe't der al reboelje west hie, ûnder mear yn Frjentsjer en Dok-
kum, ferskerpe ta beteljen binnen fjirtjin dagen.165 De nachts dêrop wie it dus, dat JG 
bedrige waard. De steedhâlder frege de Bolserter magistraat om opheldering, mar dy 
die krekt as wie der neat te reden: oars hienen se dêr sels ommers wol maatregels 
nommen, wie it ändert. JG hie har ferklearre dat "verleden dondersdach nacht on
trent twee vyren op sijn duere gedopt ende daer bij geroepen worde, sijn huijsfrou 
tselue hoerende ende opstaende, die duere geopent heeft ende gesijen, dat aenden 
ring eenen schrobber hinge, met een stuck leuer sijnde tselue aen riemen gesneden, 
ende dat sijn huijsfrou dselue affgesneden heeft ende int water geworpen, sonder ije-
mant gesijen ofte gehoert te hebben".166 

Mar sa ûnskuldich as de magistraat te Bolsert de situaasje taksearre, wie it dochs 
net. It duorre net lang of oeral yn 'e steden en ek op oare plakken rekken de "gemoe
deren gealtereerd", sa't de Ljouwerter magistraat oer syn ynwenners fêstlei.167 Dat 
wie op 2 juny, deselde deis dat de magistraat fan Harns de steedhâlder frege om de 
kompanjy soldaten dy't yn 'e stêd legere wie, hâlde te meien: "als't gemeene seeva-
rent volck thuiskomt, staet nieuwe onrust te duchten".168 Yn 'e nacht fan 7 op 8 juny 
waard yn Seisbierrum it hûs fan Jacob van Adeelen, substitút-folmacht op 'e Lândei, 
plündere.169 Ek yn Snits waard raar húsholden. De magistraat dêre ferklearre "dat 
die nieuw ingewillichde middelen onse mede burgerij ende ingesetenen all te be-
swaarlyck sijn ende bequamer den rijcke ende vermogende personen connen ten 
laste gelecht werden".170 In pear dagen letter, op 11 en 12 juny, foarme him in mei 
stokken en trommen útriste ploech te Kollum, dy't dêr foar master opsloech.171 Op 14 
juny liet Jan Edes, pachter yn Arum, oan Deputearre Steaten skriuwe, dat hy "met 
goede reden ende vereringen met bier heeft belet den oploop die tegens hem waere 
aengelecht, om dat hij een pachter is, ende collecteer, doch het is alsoo, dat morgen 
aldaer jaermerct sal wesen, alwaer alsdan vele ende verscheidene personen soo 
quaede als goede te samen comen van alle canten, sullende alsdan buiten alle twijf-
fel den suppliant opt lijff vallen ende spolieren gelijck daeraff overall wort gesproo-
cken, ende hij gedreicht", reden wêrom't er om soldaten frege, "die hij in sijn huis 
praesenteert te onderholden, met eten en drincken".172 

Underwilens wie steedhâlder Hendrick Casimir, dy't yn Grins siet, nei Fryslân kom
men. Yn in net-datearre ûntwerpbrief dy't op of koart nei 8 juny skreaun wêze sil, 
frege er Deputearren fan Stad en Lande om militêren út 'e skânsen dêre meinimme 
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te meien. It sil har dúdlik wêze, skriuwt er, "dat het Krijgsvolck inde prouincie [Frys-
lân] zijnde, niet bastant is ouerall het ontsteeckene vuijr te weeren ende de gemeente 
in toom te houden". Hy kaam mei dat fersyk "also by SExell. [Frederik Hendrik] ende 
de hooch M. heeren Staten Generaal ons iteratiuelick de wenschte Compagnien sijn 
geweigert worden".173 No't it lykwols safier kommen wie, stjoerden de Steaten Gene
raal al troepen. Tolve kompanjyen ynfantery en ien fan ruters wienen op 22 juny 
op 'e Kúnder en soenen nei Ljouwert ta. De steedhâlder, bang dat syn autoriteit dêr-
troch oantaast wurde soe, wist it klear te krijen dat se nei Makkum gongen. Twa da
gen letter liet syn befelhawwer, de oerste luitenant J. van Oenema, dy't doe mei de 
fryske troepen yn Wytmarsum lei, witte dat er har ûntfange soe. Se wienen der noch 
net, wol "Jan rap en syn maet". Bolsert, dêr't it folk "seer kittel en menichfuldich" wie, 
moasten neffens Oenema nedich soldaten hinne.174 Snits, Harns en Frjentsjer hie-
nen al ynkertiering krigen.175 Ek yn doarpen ferskynden militêren, lykas yn Arum: 
"Den 3 July 1634 is een compenie soldaten hier toe Arem een uwere ofte twie gewest 
en hebbe wel geeten en gedroncken". In anonym spotliet, Nieuw Liet van De nieuwe 
Friese onverdraaglijke middelen op de Voijse Te meij als alle vogelen singen, einiget dan 
ek mei de wurden: "Och Friesen eertijts Triumphant/ Legt vrij u wapens aen een 
kant,/ En wilt'er niet om vechten,/ Hier is soo veel krijgs volk in't Landt/ Gij kunt dog 
niets uitrechten". Der wurde in fyftjin lju mei namme of bynammeyn hikkele, ûnder 
mear ek de letter oantroude âldomke en jildliener fan GJ, Feije Tiercx Heydoma. It 
liet is op 1634 te datearjen; it sil wol ien fan de "fameuse gedichten" wêze, dêr't de 
Steaten op 29-11-1634 200 ryksdaalders op setten foar wa't de makker 
oanbrocht.176 

De besetting die wol fertuten, want fan belestingferset blykt sûnt foar 't earst wer yn 
april 1635, doe'tde Hofdoarwarderút Ljouwert mei in mannich soldaten neiOpster-
lân. Tytsjerksteradiel en Baarderadiel stjoerd waard, en dêrmei wie it dien.177 Dat 
kaam net allinne troch al dy soldaten, mar ek troch it ferminderjen fan de belesting-
easken. De nije belestingen, te witten de "schorsteen hooft en hoorngelden besaijde 
landen ende peerdepacht" (letter bekend as de fiif spesys), dy't yn 1633 ynsteld wie
nen. soenen yn 1635 en 1636 net ynfoardere wurde en de al langer besteande 
belestingen waarden moederearre.178 Meiïens waard yn 1634-1635 in ûndersyk yn
steld nei it finansjele behear fan de ûntfanger generaal Johan van Bootsma, en syn 
klerk Abbe Freercx (de heit fan Simon Abbes Gabbema), dy't de flecht naam en yn 
ballingskip op 27-11-1651 te Vianen stoar.179 

It kollekteurskip fan JG kaam in ein oan yn 1644, doe't syn hûs en ynboel om 
skuldsaken by eksekúsje ferkocht waarden. Al yn 1642 hienen har swierrichheden 
oppenearre. Op 30 juny dat jiers waard de chirurgyn Joost Schenckel troch de mear-
derheid fan de magistraat (dêr't JG oars sels ek lid fan wie!) ta kollekteur fan de fiif 
spesys keazen en it Hof te Ljouwert moast deroan te pas komme om JG syn rjochten 
werom te jaan.180 Grif spilen yn de kwestje politike tsjinstellingen mei, mar de oar-
saak sille dochs wol likwiditeitsproblemen fan JG west hawwe. Op 25 augustus 1642 
ommers stelde ien him yn in bepaalde saak boarch foar him en op 19 juny 1643 die 
syn soan Willem Jacobs dat.181 Óp 19 jannewaris 1644 sei JG ta, dat er de 500 c.g. dy't 
de stedssekretaris Reimer Harings him doe útskeat, binnen it fearnsjier werombe-
telje soe út de opbringst "van mijn mobilen ende huijsraden, de welcke ick eerstdages 
gedencke bij boelgoet te vercopen".182 Dat boelguod kaam der ek, mar net frijwillich. 
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Op 18 maart 1644 waard op lést fan de magistraat en op fersyk fan de pachters fan it 
gemaal syn ynboel beskreaun. Dat barde "opt aengeuen van Geert Aggis onder-
wachtnwsr«-", krekt as wie JG der sels net.183 Dat sil 't ek wol net, want by syn brief 
fan 21 maaie 1644 oan de Bolserter magistraat tekene steedhâlder Willem Frederik 
út 'e mûle fan Adriaan van Velsen oan, dat JG "om schultsaecken in giesseling isz ge
nomen daer door van syn digniteiten ende officien ontsett".184 Fan de opbringst fan it 
boelguod waard 670 c.g. 7 st. útkeard oan de pachters fan it gemaal. De saak waard 
regele troch Deputearre Steat Cornelis Haubois, dy't ta kommissaris oansteld wie.185 

Yn dy funksje sil it ek west hawwe dat er it hûs fan JG ferkeapje liet. It waard op 5 
juny 1644 tawiisd en brocht 700 g.g. op. Keaper wie de lettere stedssekretaris Gysber-
tus Syersma.186 It kin wêze dat JG wer yn syn hûs weromkeard is, want Syersma fer-
kocht it yn 1648, doe't JG yn it St. Antoanygasthús besteld wie, mar eins sit der wat te-
folle tiid tusken (8-3-1648, resp. 26-8-1647, mear as in healjier dus), dat it hat miskien 
mear reden om oan te nimmen dat JG by ien fan 'e bern yn 'e hûs rekke is, ek al om
dat er in pear jier letter yn it gasthús bedarre.187 

4.3.7. Publike funksjes 

4.3.7.1. Tsjerke 
JG hat alle tsjerklike funksjes yn Bolsert hân dy't der foar oaren as dûmnys moog-

lik wienen. Hy begong mei it needrichste, it diakenskip, dêr't er ta keazen waard yn 
1607 en noch ris yn 1616, mar hy waard ek al gau âlderling, itearstyn 1611 en dêrnei 
noch twa kear, yn 1621 en 1627. Beide léste kearen sleat er syn sittingstiidôf asôffur-
dige fan de klassis Bolsert-Warkum op 'e provinsjale synoades fan 1623 en 1629.188 

As tsjerkfâd is er bekend fan 16 maaie 1643 oant 1647.189 Men kin jin ôffreegje oft der 
in bysûndere reden west hat, dat er yn 'e jierren tritich net wer âlderling waard. De 
spanningen mei ds. Sixtus Hommius dêr't yn 4.3.7.2. fan blike sil. jouwe oanlieding 
om dat te tinken. Yn 1624 bestienen dy noch net, as teminsten it tsjûgjen fan beiden 
by it opmeitsjen fan in testamint sa útlein wurde mei.190 

4.3.7.2. Stedsbestjoer 
It Bolserter stedsbestjoer bestie út in swarde gemeente fan 24 lju en in magistraat 

fan acht persoanen, te witten seis boargemasters en twa riedslju. De magistraatsle-
den waarden twa oan twa elk foar fjouwer jier keazen troch steedhâlder en Hof (sûnt 
1637 troch de earste allinne) út in foardracht fan acht persoanen út 'e swarde ge
meente, dy't troch in by lotsjen oanwiisde kommisje fan elekteurs opmakke wie. De 
earste kear dat ik JG as lid fan de swarde gemeente fûn, is yn 1627. Foar de jierren 
1632 en 1634 stie er op 'e nominaasje foar magistraatslid. Safier kaam it lykwols net, 
teminsten tenearsten net, want fuort dêrnei barden der sokke dingen dat JG sels út it 
hiele stedsbestjoer rekke. In earste oanwizing dat er der yn 'e stêd út kaam te lizzen, 
soe it feit wêze kinne dat er as iennichste fan de acht út 1633 op 'e nije foardracht foar 
magistraatslid foar 1635 ûntbriek.191 It leit yn 'e reden om ferbân te sykjen mei de 
problemen dêr't yn 4.3.6.2. in oersjoch fan jûn is. Oer hiel Fryslân joegen dy trouwens 
oanlieding ta in bestjoerskrisis. 

It ferset yn 'e steden siet nammentlik djipper as tsjin 'e belestingferswierring al-
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linne. Op initiatyf fan inkelden út Eastergoa en Westergoa, sa skriuwt de ynfloedrike 
riedshear Johan van den Sande, late dat yn 1635 ta it mei help fan Deputearre Stea-
ten ôfsetten fan de sittende magistraat yn alle njoggen steden dy't gjin eigen frije ma-
gistraatsferkiezingen hienen, dat wol sizze dy't in foardracht opmakken dêr't steed-
hâlder en Hof út keazen.192 Wa't dy persoanen wienen, wurdt meidield yn in anonym 
stik dat oan de hân fan skriuwen te sjen ek fan Van den Sande wêze moat. Troch kor-
respondinsje tusken steedhâlder, Hof en steden wie it sûnt 1622, doe't der ek spul oer 
de riedsbestelling yn 'e steden west hie, slagge dat "d' ontresene factien onder die 
vande landen, ende besonder onder de groote familien van Oostergoo ende Wester-
goo gebroocken ofte ten minsten in dier voegen in balance geholden sijn, dat die niet 
hebben connen uijtvallen tot ondienste vanden gemene Landschap".193 Van den 
Sande wie as riedshear fansels partij, en neffens Lieuwe van Aitzema sels de foar-
naamste stipe fan 'e steedhâlder yn syn ferset tsjin 'e nije riedsbestelling fan 1635,194 

mar ek út oare boarnen blykt wol hoe't de macht fan 'e steedhâlder ien fan de wê-
zentlike faktoaren yn 'e fryske polityk fan dy jierren west hat. In oar probleem, dat 
krekt ek yn Bolsert en troch JG útfochten waard, wie de ûnôfhinklikheid fan 'e gere-
formearde tsjerke foar de magistraat oer. Hoe't dy twa faktoaren, en oaren, krekt yn 
elkoar griepen, wurdt net dúdlik en moat by it ûntbrekken fan ûndersyk yn 'e mid
den litten wurde. Dochs wol ik der wat fan sizze, foaral om útkomme te litten hoe't it 
der yn dy tiid tusken steedhâlder en âlde fryske adel om spande. 

Net allinne doe, mar ek letter oppenearre him de tsjinstelling tusken aristokraty en 
steedhâlder, mar yn de earste helte fan de santjinde ieu wie dy - sa liket my ta - it ie-
pentlikst en it skerpst, omdat doe de machtsferdieling noch net fêstlei. In utering út 
ca. 1646 fan it ferset by de âlde fryske adel, in Eysinga, dy't him berôp op de âlderdom 
fan syn adel, jout Breuker 1978e,47. Op 20-8-1636 skuorden Pieter van Harinxma en 
Hessel Wringer Deputearre dr. Anchises Andla (dy't oan de kant fan de steedhâlder 
stie) "gewaldelick" fan syn stoel. Deselde Harinxma hie yn 1635 sein dat er de steed
hâlder, dy 't er "dien jongen bengel" neamde, wol op it Blokhûs bringe woe, en ek: 
"Men moet de stadhouder - als de koning van Engeland - trachten te onderdruk
ken". Harinxma sette ek boeren op, sa't blykt út 'e ferklearring fan Andla op 8-3-
1637, dat hy yn 1635 "wel menige huyslieden heeft hooren seggen dat Harinxma be
looft heeft gehad datse geen middelen souden geven voor dat Bootsmaes sake sou 
affgedaen syn".195 

Ear't ik beskriuw hoe't JG yn 1635 út it stedsbestjoer rekke, yn 1637 der wer yn 
kaam en yn 1640 boargemaster waard, jou ik in ferslach fan wat der yn hiel Fryslân te 
reden wie en folgje earst Van den Sande wer. 

4.3.7.2.1. 1635 
Van den Sande skriuwt: "Deesen ongeacht hebben eenige onrustiger geesten in

den iaere 1635 onderleidt dit bandt van eenicheijdt te breecken, ende de Magistraets-
bestellinge Sijn Gen. ende den hooue t'ontrecken, in dier voegen dat sij inden Stee
den de Raden Provinciael gelästert hebben, als oft eenige onder hun den ontfanger 
Bootsma all te gonstich waeren, ende met haer aensien de Volmachten vanden Stee
den misleideden dat sij tegens Bootsma met sulcken ernst niet gingen, als well be
hoorde, daerom best te weesen, dat de gemeenten inden Steden vrijheidt mochten 
hebben om haer Magistraten selfs te kiesen, waertoe haer octroij te verlenen de van-
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den landen well genegen solden sijn. Met dusdanige ende diergelijcke vercierde pro
poosten worden de Gemeenten in verscheijden Steeden verontrustet tot Harlingen 
door Willem Keth, Powel Hansz, Hessel Wringer ende andere libertinen, Mennisten 
ende ongedoopde, tot Bolswart door Gerrit Dercks Vogelsanck ende den Predicant 
Sixtum Hummium, tot Sneecke door den Grietman Sijuck van Burmania, Dr. Ma
thijs van Viersen ende andere, tot Doccum door den Borgemester Marcum Ætsma 
ende sijnen Vader den Secretaris van d'Admiraliteijt Meinardum Ætsma, tot Wor-
cum dooreenen Herbergier Jan Ciaessen Vollenhoue, door deese persoon en ende an
dere van haeren aenhanck worden buijten kennisse ende Consent vande wettelicke 
Magistraten ende Geswooren Gemeenten (wien alleene de regeeringe der Steeden 
competeert) priuate bij een comsten geholden ende bevordert onderteeckeninge van 
acten om soodaenigen octroij te versoecken". Dat waard tastien troch in mearder-
heidsbeslút fan 'e Steaten op 25 july 1635. Dêrop bestelden "sonder speciale last van 
haere Principaelen" Deputearre Steaten oeral yn de njoggen steden (nei hollânsk 
foarbyld?) "een vroedtschap, tot dien tijt toe in Vriesland ongehoort".196 

Ferslaggen fan de gong fan saken yn al dy plakken binne bewarre. Ik helje oan, 
hoe't it yn Bolsert om en ta gong en doch dat hoewol koait, sa konkreet dat de nam-
men fan de lju dy't it wichtichste yn it konflikt lykje, neamd wurde, om dêrmei de rol 
fan JG, ien fan har, better útkomme te litten. "Soo is terstondt [nei de resolúsje fan 25 
july] daerop gevolcht gaerrottinghe van de brede Gemeente, eerst in herbergen ende 
particuliere huisen, daernae vergaderinge in de grote kercke bij clockclippinge, en<ie 
opt Raadshuis tegen danck van de wettelijcke Magistraat, sonder wiens consent geen 
vergaderinge van de Sworen Gemeente volgens ons Stads Ordonnantie, ende Costu-
men mach geschieden, ofte de selvige worden geholden voor Complotten, ende sedi-
tieuse Conuenticulen. De Brede Gemeente door ophitsingh van de Sworen Ge
meente ende Bevelhebberen in de grote kercke vergadert zijnde, hebben aldaar 
gecommitteert ses personen, wiens namen zijn dese, wuit de Sworen Gemeente Inte 
Egberts Schoenmaker, Haringh Fongers Schoenmaker, wuit de Bevelhebberen Jijge 
Meijes Algera, Abbe Ruijrds boeckebijnder, wuit de brede Gemeente Poppe Schei
tes, Geurt Gerrijts Bäcker".197 Dy reizgen nei Deputearre Steaten yn Ljouwert, mei it 
fersyk om kommissarissen oan te wizen ta it regeljen fan in nij stedsbestjoer. Dat 
waard tastien. De trije kommissarissen stjoerden in dei-twa-trije foar har komst de 
kompanjy fan Schelte van Aysma nei de stêd: 
"Niet tegenstaande onse [dat is fan de sittende magistraat] protestatien, soo bij 
monde, als bij gescrifte gedaan, tegens dese ongehoorde, ende niuue veranderinge, 
waar bij de wettige regenten tot een proije vant gemene volck werden gesteldt, heb
ben de heeren Commissarien de Souldaten opt Raedshuis doen vergaderen, beto
nende, quod inter arma leges silerent, ende aldaar ten ouerstaen van Schelto van 
Aisma oock naederhandt in de doele met advijs vanden seluen, ende onse Predicant 
Sixto Hommio, ende particuliere personen gemaackt een vroedschap van vijff ende 
veertich personen, daar wuit vergetende de gequalificeerste burgeren, stellende per
sonen van sobere conditie". Dat wie op 17 en 18 septimber. De earste deis waarden 
mei't lûken fan beantsjes sân elekteurs út 'e froedskip oanwiisd, dy't de oare deis út 'e 
froedskip in nije magistraat fan acht en in nije swarde gemeente, ek fan acht lju, kea-
zen, "ten ouerstaen van de Heeren Commissarien, ende onse Predicant Sixto Hom
mio, die dese niuue regieringe met zijn gebedt heeft gesegent". Yn de 45 man sterke 
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froedskip (oardelkear sa grut as de âlde magistraat en swarde gemeente fan 32 mei el-
koar) waarden fan de sittende magistraat net wer keazen Frans Riemersma (mar dy 
gong nei in healjier oer nei de oare partij), Steven Jochims Stellingwerff, Pieter Hille-
brants en Frans Rinnerts Rollema, en fan de swarde gemeente Lolcke Annis Swa-
nenburgh, Tijmen Fransen Eisma, Feike Oenis, Jan Gerbens, Gerbrandus Ger-
brandi en Jacob Gijsberts. De nije magistraat bestie út de boargemasters Tiaard 
Lijeuwes (dy't it ek al wie!), Eege Meijes Algera, Binnert Douwes, Gerrijt Folckerts 
Fogelsangh, Inte Egberts, dr. Petrus Eminga en de riedslju Haringh Fongers en Anne 
Heerckes.198 

4.3.7.2.2. 1637 
Der folgen roerige tiden op. Van den Sande skriuwt ûnder mear: "Dat oock dese 

uijtterlijck specieuse, maer inder waerheijt schadelijcke liberteit niet sali strecken tot 
Godes eer ende welvaren der kercken is claer genoech daeruijt, dat alreedts onge
doopte, libertinen ende andere ongesonde inde religie, hierdeur in regeeringe gecoo-
men sijn, ende int toecomende apparentelycÄ: noch meer sullen coomen". Fryslân 
rekke boppedat sa efterop mei syn beteljen, "dat Haer Hooch Mog:[de Steaten Gene
raal] ende Syne Hoocheyt de Prince van Orangien niet connende langer toesien" de 
Rie fan Steate derhinne stjoerden. Dy stelde yn in rapport fan 15 maart 1637, op-
makke te Ljouwert, ek fêst dat der "onlusten sijn geresen soo inde Steeden, aen-
gaende het politijcq ende Ecclesiastijcq, als raackende haer Ho: Moog: derselver 
Gedeputeerde ende t'respect dat Sijn Gen: Stadthouder in dese Provincie compe
teert, ende datmen inmiddels de middelen vant'landt heeft genegligeert, de finan
ciën laten vervallen in grooter confusie, als die oijt sijn geweest". Op útstel fan de Rie 
besleaten de Steaten Generaal de nije magistraatsbestelling ûnjildich te ferklearjen. 
Sels stelden se in oaren op, dy't de âlde tastân wer werombrocht, mei dit ferskil dat no 
de steedhâlder allinne, sûnder Hof, jierliks nije magistraatsleden út 'e foardracht 
keas.199 Op 22 maart keas de Rie fan Steate te Bolsert in nije magistraat en swarde ge
meente, lykas fanâlds wer besteande út acht en 24 leden. Alhiel gelyk oan dy fan foar 
17 septimber 1635 wie dy lykwols net. Mooglik wienen der sûnt inkelden fan it âlde 
bestel stoarn, mar der binne ûnder de nije leden ek guodden út it tuskentiidske be-
stjoer. Fan har kaam ien sels - al wie it yn twadde ynstânsje, nei't Binnert Douwes 
dy't ek yn de tuskentiidske magistraat siet, betanke hie - yn 'e magistraat, te witten 
dr. Petrus Aeminga. De oare nijen dy't likemin as hy foar 17 septimber 1635 lid fan 
magistraat of swarde gemeente west hienen, mar wol fan dy fan neitiid, wienen Ige 
Meijes Algra, Anne Heerckes en Juriaen Pieters Brouwer. It komt derop del, dat alle 
tuskentiidske magistraatsleden yn it bestjoer bleaunen, al wie it dan - op Aeminga 
nei - net mear yn 'e magistraat. Dy wie buten Aeminga wer gelyk as foar 17 septim
ber 1635. Oan de oare kant waarden op Lolcke Annes Swanenburgh nei, ek de lju 
dy't yn 1635 út 'e swarde gemeente rekke wienen wer lid, en sa dus ek JG.200 

Men moat dêrom wol begripe dat de Rie fan Steate de saak net op 'e spits driuwe 
wollen hat.201 It holp lykwols net folie. Dat kaam fuort al út, doe't Aeminga, op 23 
maart troch de Rie beneamd, wegere boargemaster te wurden. Op 20 juny stjoerde de 
Rie fan Steate de Bolserter magistraat berjocht dat er noch ien kear sommearre 
wurde moast om binnen 24 oeren syn plak yn te nimmen. Dat barde op 25 juny om 
alve oere de moarns, en omt er op 'e list fan magistraatsleden yn 1638 stiet, sil er be-
lies jûn hawwe.202 
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Mar der wienen f olle mear dy't net woenen. Wat der yn 1637 krekt bard is, sil wol 
noait mear út te fïnen wêze, want ûnderskate stikken fan dat jier en út de jierren der 
flak foar ûntbrekke. Dy wienen der yn 'e santjinde ieu trouwens al net mear. It hat 
der in soad fan dat se ridlikgau neitiid ferneatige binne om de skelen te ferjitten.203 

Mar troch kombinaasje fan wol oerlevere listen fan 23-3-1637 en fan 1642 mei ferkie-
zingslisten sûnt 1638 en losse stikken út it steedhâlderlik argyf is it dochs mooglik om 
út te meitsjen dat fan de 32 lju dy't de Rie fan Steate oanstelde, mar leafst tolve - bu
ten Aeminga - wegere hawwe. Tolve oaren namen har plak yn, fuort al yn 1637, mar 
hoe't dat gongen is, wurdt net dúdlik.204 

4.3.7.2.3. Nei 1637 
Wol blykt, dat mar in bytsje swarde gemeenslju op it stedhûs kamen, as de magi

straat in gearkomste belei. Op 23-8-1638 besochten magistraat en swarde gemeente 
mei it setten fan in boete op ôfwêzigens dêr in ein oan te meitsjen.205 Dúdlik is ek, dat 
fan oerlizzen mei elkoar gjin sprake wie. Tenearsten, oant de ein fan 1646 ta, wie de 
partij fan JG, dér't dr. Adriaen van Velsen de machtige man fan wie, de baas, mar 
sûnt 30-1-1647 de oaren, fan wa't Aeminga de belangrykste liket te wezen.206 Hoe't de 
saken fan te foaren yn 'e herberge ôfdien waarden, kin blike út in ferslach fan de 
magistraatsnominaasje ein 1647 fan Van Velsen: "ende alsoo onse parthien in de 
Electie de ouerhandt hebben gehadt, ende alles gestelt na haer belijeven. Want sij 
hebben dat in de herberghe, onder haer sesthienen, wytgestelt by lottinghe, wat per-
soonen sy inde ouerschrivinghe souden brenghen, soo op hetRaedthuijs drie [fan de 
fïifj Electeurs wijt hare sesthienen quamen".207 

Oan har stimgedrach te sjen, dat fan 1640 ofte folgjen is, wienen de tolve lju dy't yn 
1637 de lege plakken besetten, oer beide partijen ferdield. Tiaerdt Siccama, Joost 
Schenckel en Sirici Zachaei sleaten har by Aeminga es. oan; Poppe Scheites, Sybe 
Doekes, en Sake Sakes keazen lykas Van Velsen; de oaren (fan Lolcke Annes allinne 
wit ik it net: dy stoar ek al yn septimber 1642) litte har net by ien partij yndiele. It liket 
derop dat it stedsbestjoer sa't him dat yn 1637 úteinlik formearre, gjin klyk west hat. 
Faaks hat it feit dat Aeminga troch de Rie fan Steate twongen is, dêrta holpen. Dêr-
mei waard yn alle gefallen de krêft fan de beweging dy't him buten it formele bestjoer 
stelde, oantaast. Dy hat oars net lyts west as men rekkenet dat it jierren duorre ear't 
de earsten fan dy't betanke hienen, har wer beskikber stelden. Dat wienen yn septim
ber 1642 touslagger Frans Jansen en yn april 1644 Haring Fongers. Noch yn janne-
waris 1640 leinen twa dy't út 1637 oerbleaun wienen, har funksje del: Gerrit Holles en 
bakker Gerrit (ek Geurt) Gerrits. Miskien wie it ferset doe noch sa grut, dat se om har 
breawinning tinke moasten. 

By de beoardieling fan JG syn plak yn it stedsbestjoer is it goed te betinken dat er 
krekt yn dizze jierren nei foaren kaam en as presidearjend boargemaster ien fan de 
wichtichste figueren waard fan de - it kin hast net oars - yn Bolsert ferhúnde en hate 
partij. Ein 1638stieerop 'en nij (lykas yn 1633) op 'enominaasjefoarmagistraatslid, 
mar de steedhâlder keas him doe noch net. Dat barde twa jier letter, doe't er út in 
foardracht fan seis mei Frans Riemersma en Steffen Jochums (Stellingwerf) ta boar
gemaster beneamd waard.208 As regel waard der sûnt 1637 in foardracht fan twa op-
makke, mar ditkear waard meiïens fersjoen yn de fakatuere fan in ferstoarn magi-
straatslid. JG kaam yn dy syn plak en dat betsjutte dat er de sittingsperioade fan syn 
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foargonger folmeitsje moast. Dêrom wie er mar twa jier boargemaster ynstee fan de 
wenstige fjouwer, dat is te sizzen yn 1641 en 1642. 

Hy kaam yn in tige ferdielde magistraat telâne. Beide partijen hienen yn 1640 mei 
har oanhing krekt in saak oer de frijheid fan magistraatsbestelling oant foar it Hof 
útfochten. It gong der derby om oft de nije steedhâlder deselde rjochten tafoelen as 
syn foargonger hân hie dy't er yn 1640 opfolge wie. Aeminga, Jan van Marsum en Ty-
men Fransen Eysma c.s. fielden dêr neat foar en kamen mei de beskuldiging dat "So-
nius ende Snabelius, met Cuperien een deel der Magistraets persoonen hebben aen 
haer getrocken ende de bestellinge doen geven aen S. Gen:".209 Opmerklik is dat by 
har partij neist leden fan de swarde gemeente ek acht fan de lju wienen dy't by de res-
tauraasje fan 1637 yn 'e swarde gemeente beneamd wienen. mar dy't dêrfoar be
tanke hienen. Se neamden har no leden fan 'e brede gemeente. Aeminga-en-dy wû-
nen it proses, dêr't op 15 desimber 1640 útspraak oer dien waard. Har tsjinpartij 
bestie út de magistraatsleden Jan Gerbens, dr. Adriaan van Velsen, Pieter Hille-
brants, Reyner Ens en alve gemeenslju, ûnder wa JG. Dêrnei rjochten se har yn in re
kest ta de Steaten Generaal, dêr't se yn klagen dat se yn it útfieren fan de frijheid dy't 
har troch de Hofsentinsje jûn wie "door versterckinge van garnisoen ende andere ge-
waltelycke middelen, verhindert" wienen. De steedhâlder hie nammentlik twa kom-
panjyen ûnder beding fan de kapiteins Groustins en Snabel nei Bolsert stjoerd.210 

Oare steden fersochten (doe?) ek de Steaten Generaal om in frije magistraatsbestel
ling. Dy besleaten op 16 april 1641 in kommisje fan ûndersyk nei Ljouwert te stjoe-
ren.211 De útkomst wie dat de nije steedhâlder de magistraatsferkiezing oan him 
hold. Op 15 desimber 1641 dielden Deputearre Steaten de Bolserter magistraat mei 
dat se "de linderlijckste wech" mei de partij fan Aeminga yngongen en har pardon-
nearren, wylst de hiele magistraat en swarde gemeente op 26 febrewaris 1642 de 
steedhâlder yn syn rjocht erkende.212 

Wat der ein desimber 1640 krekt bard is yn Bolsert, ha'k neat oer fine kinnen, mar 
it soe wolris wêze kinne dat JG troch it militêre yngripen fan 'e steedhâlder op 'e no-
minaasje foar magistraatslid kommen is. Oars soe 'k teminsten net witte wêrom't Ae
minga mei inberop op 'e Hofsentinsje op 7 juny 1641 "onder andere propoosten [sei] 
dat, die Burgemeester Jacob Gijsberts geen wettelycfce Burgemeester ware". Rie-
mersma, dy't tagelyk mei JG út 'e foardracht keazen wie, lykas Stellingwerf, ant-
wurde dat sij dat dan ek net wienen, mar it gong Aeminga sa't liket allinne om JG.213 

Ek al wie dan mei de brief fan 26 febrewaris 1642, ûndertekene troch alle leden fan 
magistraat en swarde gemeente, formeel de saak út 'e wrâld, de tsjinstelling bleau be-
stean. De stimútslaggen foar nije gemeenslju en de oanbefellings oan de steedhâlder 
foar nominearre magistraatsleden, dy't beide bewarre binne, meitsje it mooglik de 
gearstalling fan de faksjes en har oanhing te folgjen. Nei wat der al oer sein is kin no 
mei in pear oanfollings folstien wurde. Ta de partij fan Aeminga hearden - it docht 
nei it foargeande gjin nij mear - de beide dûmnys, Sixtus Hommius en Livius Hila-
rius, dy't op 22 juny 1642 de kandidaat fan dy partij by de steedhâlder oanprizen. Dat 
die op 21 july ek Tiaerdt van Aylva, grytman fan Wûnseradiel, deselde dy't neffens 
Kalma 1938, 33-34, 37,45 in freon wêze soe fan GJ! Ta de oare partij, oanfierd troch 
Van Velsen, hearden dêrfoaroer alle fjouwer tsjerkfâden dy't op de tinkstien út 1647 
yn 'e Martinitsjerke neamd wurde: neist JG ek Sake Sakes, Frederick Bothe en 
Douwe Tymens Eisma.214 
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JG liket der net op út west te hawwen om de tsjinstelling lytser te meitsjen. Al sûnt 
yn 1637 it stedsbestjoer restaurearre wie, hie it de 100 c.g. traktemintsferheging dy't it 
tuskenbestjoer fan 1635 de beide dûmnys takend hie, net mear útkeard. Op 4 septim-
ber 1641 besleat de magistraat de oanbelangjende resolúsje út 1635 te ferneatigjen. 
Doe't har op 25 oktober 1641 ek ferbean waard om troch klausulearring fan kwitân-
sjes dochs har talage te barren,215 makken de dûmnys der in rjochtsaak fan dy't se op 
20 desimber dat jiers wûnen. De tsjinpartij ferwiet har "het clein respect welke sij 
haer wettelijke overheden dagelicx betoonen", ek dat se de tsjerkfâden oanienwei 
lestich foelen om har pastoryen opknapt te krijen, wylst se har net bekroaden om it 
ferfallen gebou fan 'e Martinitsjerke.216 Mooglik hat de útslach JG allinne mar ûn-
fersetliker makke. 

4.3.7.2.4. Magistraat kontra tsjerkerie 
Mei it foargeande nij wêze, al sûnt Halbertsma 1827 is de kwestje mei de tsjerkerie 

út 1642 bekend. Dêr wie oant no ta net rjocht doel oer te krijen, al hie Kalma 
1938,218-220 alle oanbelangjende akten ek opnommen yn syn Bylagen. De feiten 
binne no lykwols wol dúdlik en wat mear seit: JG, dy't in ferdielde stêd en in ferdielde 
magistraat efter him hie, sette troch, hoe swak er om persoanlike redenen ek foar de 
tsjerkerie oer stie. Dy feiten binne neffens it tsjerkeriedsferslach fan 23 april 1642 sa: 
"Is mede ontboden seecker ander Broeder met de welcke de Kerckenraedt te spreec-
ken hadde ouer zijne onbetamelijcke beiegeninghe, daermede hij een der Dienaren 
op het Raedthuijs ontboden zijnde soude hebben beiegent, als oock andere noot-
wendighe vermaninghe aen den seluen als ledemaet te doen, is niet verschenen; 
maer heeft door de Kerckebode tot antwoort gegeuen, hij quam niet, noch was oock 
niet van sin te comen. Andermael ontboden zijnde segt van gelijcken, hij was niet 
van sin te comen, hij kendt haer, de Kerckenraedt, niet voor zijne rechters, hij was 
een magistraets persoon, hij stonde onder de magistraet so zij, de Kerckenraedt, hem 
hadden aen te spreecken, sij souden hem daer aen spreecken ten darden mael ontbo
den persisteert niet te willen comen men behoofde hem niet meer te ontbieden. 
T'welck also het is een openbare ongehoorsaemheijt streckende tot cleijnachtinghe 
van Kerckelijcke vermaninghe geen ledemaet betamelijck. 
So ist dat de Broederen des Kerckenraedts oordelen dat de selue als ongehoorsam sal 
worden voorgestelt ende van den tafel des [Heeren] affgehouden ter tijt hij de Kercke 
gehoorsaemheyt sal hebbe« bewesen". 

Dat it foar JG om ien fan de tsjerkerie persoanlik gong, moat men hast wol oan-
nimme as men sjocht dat JG letter dy simmers, doe't de tsjerkerie him op 'en nij ûnt-
bea, om in petear mei in kommisje út 'e tsjerkerie fersocht en syn sin krige. JG sei doe 
neffens it tsjerkeriedsferslach fan 6-8-1642, dat er "om andere dinghen" dochs net 
oan it Nachtmiei komme koe. Op 12-11-1642 waard de saak bylein. JG fersocht doe 
"dien met de welcke hij quaestie hadde, die wilde hem sulckes ten besten houden 
t'welcke oock geschiet is". Dyselde hat grif Hommius west. Oft JG doe lykwols ek wer 
oan it Nachtmiei mei dien hat, is de fraach. Op 31-7-1652 waard er nammentlik op 
syn fersyk "op syn beproeving" talitten, nei't er him sels "om seeckere reedenen ee-
nige jaren van die H. Tafel uyt swackheijt heeft afgehouden". Yn 4.3.2 haw ik al ûn-
dersteld dat mei dy "swackheijt" dronkenskip bedoeld is. Ik nim oan dat de "andere 
nootwendighe vermaninghe", dy't op 23-4-1642 nedich wie, dêr ek mei te krijen hân 
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hat. Dronkenskip wie doe in grut probleem yn 'e froedskip, sa't aansen noch blike 
sil.217 

Noch ien kear kaam it ta in fûl konflikt tusken magistraat en tsjerkerie. Sels Voe-
tius mong him der yn en keas partij foar de tsjerke. Ik neam de bysûnderheden hjir, 
net omdat JG der mear mei te krijen hie, al wie er wol tsjerkfâd, mar om syn soan GJ, 
de foarsjonger.218 De tadracht fan it konflikt wie sa. Op 28 juny 1644 lei de magistraat 
de tsjerkerie op om troch lotsjen ien oan te wizen út it trijetal dat foar in nije dûmny 
yn it plak fan Livius Hilarius makke wie. De tsjerkerie wegere, woe by mearderheid 
fan stimmen kieze219 en die dat ek. It waard Gellius Boetius. Deputearre Steaten 
ferklearren de ferkiezing ûnjildich en leinen de tsjerkerie op ien fan de beide oaren 
te kiezen. Omdat ds. Hommius mei dat beslút "de Spot socht te drieven", keazen De
putearre Steaten op fersyk fan de magistraat doe sels. Har kar foei op ds. Mattheus 
Bernardi Brugbron.220 De tsjerkerie woe lykwols gjin berop útbringe, dat doe die de 
magistraat dat op 17 septimber 1644.221 Brugbron kaam, mar dêrmei wie it tsjerklik 
rjocht fansels skeind. Nei bemiddeljen fan de steedhâlder (J. Visser 1982,246-247) en 
fan de sinoade, yn oerlis mei de kommissaris-polityk fan Deputearre Steaten, stelde 
de tsjerkerie in trijetal op troch in tredde dûmny ta te foegjen. De magistraat appro-
bearre de foardracht, de tsjerke keas Brugbron en dêrmei wie (op 15 juny 1645) al
teast oan alle partijen formeel rjocht dien.222 

Dat it skeel safier komme koe, hie fansels syn histoaryske en prinsipiële redenen, sa't 
út it foargeande wol dúdlik wurden is, mar alhiel dêrmei te ferklearjen is it net. Der 
spilen ek persoanlike dingen yn mei, dy't sels safier gongen dat de steedhâlder it tsjin 
syn eigen oanhing opnaam. Op 22 desimber 1644 skreau dy yn syn deiboek: "lek had 
mú Velsen harde woorden oover het werek te Bolswert en seide hem, dat om sijne 
particuliere insichten en bosen kop hij het heele lant in onroer bracht".223 

Derby spile ek de drank noch in rol. De posysje fan de dûmnys mei har stränge 
sensuer sa't dy út 'e tsjerkeriedsferslaggen blykt, is dêrsûnder net goed te beoardiel-
jen. Doe't ein 1647 Joost Schenckel op 'e nominaasje foar magistraatslid stie, rette 
Folperus Hansma de steedhâlder oan him te kiezen, "vermits hij een persoon is die 
t'eenemael een affkeer van stereke dranck heeft ende sich tot soberheijt gewennet". 
De steedhâlder soe syn ljocht opstekke kinne by ds. Livius Hilarius, "die thien jaren 
binnen Bolswert als predicant heeft gestaen [fan 1633 oant 1644, neffens Romein] 
ende diens volgens wel goede kennisse aen onse vroedschappen heeft". Ek ds. Mat-
theus Bernardi Brugbron kaam mei dat argumint.224 Om oer dat probleem doel te 
krijen, haw ik neigongen wa't fan de fyftich leden fan magistraat en swarde gemeente 
dy't der sûnt 22-3-1637 oant 1644 te Bolsert west hawwe, ûnder tsjerklike sensuer steld 
binne. Dat blike der oer de jierren 1625 oant 1650 trettjin te wezen, teminsten foarsa-
fier't nei te gean is, want net altyd stiet de namme derby. By sân gong it om dronken
skip, by fjouwer om rûzje of fjochtsjen, by ien om it fertsjusterjen fan stedsjild en fan 
ien, JG, wurdt de reden net neamd. It slimste gefal wie dat fan Lolcke Annes, dy'tyn-
stee fan skuld te bekennen doe't er him yn 1627 om geruchten fan fertsjustering fer-
antwurdzje moast, ien fan de tsjerkerie in proses foar it Hof oandie. Hy waard fan de 
gemeente ôfsnijd. Mear as ien kear wie der wat mei Foppe Fongers Inthiema (1644, 
1652), Frederik Bothe (1641,1646, 1650), Reiner Pauli Ens (in kearmannich tusken 
1630 en 1644) en Sake Sakes (1636,1640).225 De trettjin hearden net by ien partij, mar 
de measten stienen dochs oan de kant fan Van Velsen en JG. Dúdlik ta de groep fan 
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Aeminga hearden allinne Foppe Fongers Inthiema en Tiaerdt Siccama (1644). Bothe 
en Sake Sakes wienen - sa't al neamd is - mei JG en noch ien de tsjerkfâden, dy't yn 
1647 har nammen op 'e tinkstien yn 'e Martinitsjerke sette lieten. 

4.4. Oplieding en ûntwikkeling 
Fuort Wassenbergh 1793,15 al hat de fraach steld oft GJ Latyn koe. Earst tocht er 

fan net, doe (1802,183-184) om de latynske grammatika dy't yn brief I oan S.A. Gab-
bema neamd wurdt, fan al, mar Scheltema 1808, 85, byfallen troch Koopmans 
1820,297 fersmiet dat idee wer, omdat dy ûntdutsen hie dat de ûnderstelde bewurkin-
gen fan klassiken, dêr't Wassenbergh help fan oaren by oannommen hie, op Roemer 
Visscher syn nederlânske oersettingen weromgongen. Epkema 1821,130 telde dat 
net, want oan it brûken fan synaloepha, hyphen, enjambemint midden yn in wurd 
en fan "æf" yn 'e betsjutting fan "noch" fielde en taaste er, sa't er sei, de latinist.226 Ek 
Halbertsma 1824,17 en 1827,314-320 wie fan betinken dat GJ Latyn koe. Yn it bysûn-
der ferwiisde er nei it oersetten fan in latynsk fers fan Oedsonius, nei de eigen car-
mina fan de dichter en nei de latynske boarnen dy't by Reeden-kracht neamd wurde. 
Sels tocht er om de oersetting fan it frânske "Sicile" yn it trye-hernige Sicilien en it oan-
heljen fan Homerus ("Homer. Odis. Ulijss. lib II"), dat GJ it Gryks yn 'e macht 
hie.227 De anonime besprekkeryn Vaderlandsche Letteroefeningen 1828,206 folge him 
dêryn. De arguminten dy't Halbertsma brûkt, binne lykwols net sterk. It "trye-
hernig" (379,33) hoecht net op it Gryks werom te gean. Kramer 1943,111 liedt it wer-
om op Trinacria "fen de Latynske dichters". En de Homerus kin best in latynske oer
setting west hawwe, of in twatalige útjefte. 
Sunt hat net ien mear twivele oan GJ syn kennis fan it Latyn. Dêr liket ek gjin reden 
foar, want der soe noch wol mear te neamen wèze. Kramer 1943,80 wiist op it feroar-
jen fan Alcide yn Alcidan en op de latynske bûging fan eigennammen. In moai foar-
byld fan dat léste is it opskrift fan psalm 90 (122), dêr't GJ "Yen gebedt Mosis des 
Mans Goads" hat foar " . . . van Mozes, den man des Godts" út 'e Steate-
oersetting. Oare mooglike oanwizingen binne noch it "Repite" yn Moarn-liet, it brû
ken fan de ôfkoarting "i. e." yn de Nauw-keurigen Needer-lander en it eigenhandige 
"Fre vel Freed" dat GJ foar Junius notearre.228 

It bewiis dat GJ op 'e latynske skoalle gongen hat, is mei it oantoanen dat er Latyn 
koe net levere. Hy soe it ek yn letter jierren leard hawwe kinne. Dochs liket my dat net 
mear as in teoretyske mooglikheid. Om syn âlderlik fermidden paste er der wol op. 
Boppedat wienen yn it begjin fan de santjinde ieu skoalmasters mei kennis fan it La
tyn lang gjin útsûndering, as men ôfgean mei op 'e latinisearring fan har nammen. 
Epkema 1821,167 neamt ta bewiis dat se sels op it plattelân foarkamen, in latynsk ge
dicht út 1669 fan de skoalmaster fan Easthim. 
De measte learlingen gongen mei 16 of 17 jier fan skoalle,229 dat dérneffens sil GJwol 
net langer as oant 1620 op skoalle sitten hawwe. Syn learmasters moatte dan west 
hawwe hipodidaskalus Michiel Barfholomei van der Malen, oansteld yn 1605, dy't 
eryn 1637 opfolgje soe, de konrektoaren Siricus Suffridi (alyn 1603) en dy syn op fol
ger Fredericus Stellingwerf (1615-1618) en de rektor Henricus Antonides van der 
Linden (1609 of earder oant 1652).230 Petrus Baardt sil GJwol netbyyn 'e klasse sit
ten hawwe, ek al wurdt dat yn neifolging fan Wumkes 1926a,224 faak skreaun.231) 
Doe't Baardt yn 1618 konrektor te Bolsert waard, wie GJ al op 'e leeftyd fan 'e rek-
tors klasse.232 
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Der wurdt noch in oar soarte ferbân tusken GJ en Baardt ûndersteld. Dat hinget 
mei it foarige gear, en dêrom neam ik it hjir, ek al heart it eins by 4.7.2. Wumkes-en-
dy tinke ek oan ynfloed fan Baardt op GJ syn kar foar it Frysk. Dêr is neffens my net 
folie káns op. Foar 1626 is allinne latynske poëzij fan him bekend, sûnt dat jier ek ne-
derlânske (Breuker 1986a,14). Ofsjoen fan in pear almenakrymkes en -sechjes is syn 
earste - en iennichste - Frysk út 1640, en dat is foar 't neist nei oanlieding fan GJ syn 
Friessche Tjerne ûntstien!233 As er Frysk skriuwe wollen hie, soe er dat wol earder dien 
hawwe, soe men sizze. 

Foar't neist is GJ nei syn skoaltiid by syn heit op kantoar kommen (4.3.4) De opfet-
ting fan Halbertsma 1827,331 dat er foar dokter leard hawwe soe, hat Galama 1953 al 
fan 'e hân wiisd, al stiet it noch by J.J. Kalma 1963,8. Van der Meer 1964a,61 ûnder-
stelt in plan om foar dûmny te learen, dêr't út tsjinnichheid yn 'e striid fan remon
stranten en kontra-remonstranten neat fan kommen wêze soe, mar syn arguminten 
binne swak: de godstsjinstige boeken yn JG syn biblioteek hoege neat oer GJ syn op-
lieding te sizzen; de psalmberiming ûntstie mear as tritich jier nei't GJ fan skoalle ôf 
wie en lidmaat wurde op jins ienentweintichste (neffens Van der Meer let, fanwegen 
ôfgriis fan tsjerklike strideraasje) wie doe net let. 

GJ syn lettere ûntwikkeling is lykas by syn heit wat oer te sizzen op grûn fan de yn-
ventarisaasje fan syn boekebesitby ferstjerren.234 Galama 1953 hat de boeken op in 
pear nei identifïsearre. Hy hat ek oannimlik makke dat wat oan de ein ûnder de kop 
"Medicinale Boecken" beskreaun waard (yn syn list de nûmers 65 oant 71), fan de 
soan Salves west hat. Ik lit dy dêrom wei. Yn in pear gefallen haw ik oanfollings op 
syn identifikaasje, ien kear ek in ferbettering en faker in krekter datearring fan útjef-
teüer. Dat léste wie mooglik troch acht te slaan op 'e formaten fan de ûnderskate 
útjeften dy't fan in boek bekend binne. De ynventarisaasje jout wol gjin folsleine op-
jefte fan formaten en folstiet mei folio en kwarto as koppen, mar by ûndersyk docht 
bliken dat op kwarto oktavo en dan lytser as oktavo folget. De oergongen lizze nei de 
nûmers 25 en 46a. Ik nim oan dat de nûmers 26 oant 28 oktavo's binne. Allinne nr. 29 
liket in útsûndering te wezen. Hoewol't net dúdlik is hokker marteldersboek oft dêr-
mei bedoeld wurdt, sil it wol in kwarto of in folio west hawwe moatte. Fan de edysje 
fan Van Haemstede, dy't it meast yn 'e beneaming komt, jout Knuttel allinne eksim-
plaren yn dy beide formaten. Fan guon boeken binne útjeften yn oktavo en yn lytser 
formaat bekend, sadat dy neat sizze kinne oer de mooglik konsekwinte formaatyn-
dieling. Oaren lykwols is mar ien formaat fan en omt dêrfan earst de oktavo's en dan 
de lytsere soarten yn 'e list opneamd wurde, gean ik derfan út dat de folchoarder op 
dy iene útsûndering nei oanholden is. In lyts oktavo as nr. 60, sa op it each min te ûn-
derskieden fan duodesimo, liket my dêr net mei yn striid. Oft ek nr. 63 lyts oktavo 
west hat, ha'k net neigien. Op biblioteekfysjes fûn ik dêr as lytste formaat oktavo foar 
opjûn by de útjeften fan 1639 en 1644. 

Ik jou no earst de list sa't dy yn hânskrift oerlevere is, mar neffens de nûmering fan 
Galama 1953. De ûnbeskreaune partijen boeken en printen dy't Galama gjin nû
mers jûn hat, nûmerje ik troch mei 72 oant 76. Nûmer 72 giet oan de "Medicinale 
Boecken" foarôf, de oaren steane dêrefter. Efter it folchnûmer stiet it jier fan de 
útjefte dy't GJ hân liket te hawwen. By boeken dy't foar it earst al foar it jier 1600 út-
kamen, haw ik it jier fan útjefte weilitten; by 35 stiet in fraachteken, omdat it boek net 
identifïsearre is. Efter de titels folget it tal kearen dat deselde titel sûnder ûnderskie 
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fan formaat yn de 917 oare listen út Fryslân yn it tiidrek fan 1625 oant en mei 1680 
foarkomt. Lykas by JG binne by dy 917 net meirekkene de ynventarisaasjes fan 
boekferkeapers. By hiel algemiene boeken is it tal net opjûn. Foar identifikaasje fan 
de titels kin ferwiisd wurde nei Galama 1953. 
In folio 

1. Een groote Bijbel 
2. een hoogduyts boeck door Johannes Sleidani (33) 
3. Titum Livium Roomsche historiën (30) 

In Quarto 
4. Verclaringe van Pauli brijff tot de Romeijnen (8) 
5. (1625?) uren van Constantje Huijgens (1; dêrneist komme noch twa Korenbloemen foar en ien 

sûnder titel) 
6. (1657 of 1660) Engelse boedt predecatjen Ie deel (2) 
7. (1621) Bartas Wercken door Zacharias Huijns (10) 
8. (1652) Troostborne door Sibilla van Griethuijsen (9) 
9. (1659) 12 Engelse boedt predicatje 2 deel (3) 

10. (1662) Ruyter opt Faelpaert (1) 
11. (1656) Christi overwinnige over de Draek door Thomas Thaijlor (4) 
12. (1665) Jan de Brauue wercken (1) 
13. (1613 of letter) W. Coupers drie tractaten op het achte Capittel tot Romeijnen (9) 
14. (1623 of letter) Roelof Pyters Scherm ende schilt der kinderen godts (12) 
15. (1658) Joannes de Veno Historcale meditatien (6) 
16. (1619) Theodore Rodenburg Poetens borstweringh (2) 
17 (1644) Richard Baker vragen op fVader onse (10) 
18. (1582 of letter) Johan Baptista ontschakinge der Triumfijante maegden (13 fan de Lust-hof as 

gehiel of fan ien of mear dielen) 
19. (1610) Het Reijsgelt van Nathan Chytrerus (3) 
20. Wederlegginge der Wederdopers door H: Bullinger (7) 
21. Religions verschillen door Philips Manix (8) 
22. Jan Tafin boetvaerdicheijt des leuens (32) 
23. (1623 of letter) Friesche Lusthoff door Jan Jans Strater (2) 
24. (1628?) vervolg van Bartas Wercken door Z Heijns (2) 
25. (1650) Jan Moquet Reysen in Afriqua etcefera (0) 

[Yn oktavo?] 
26. het nuijeuue Testament 
27. Een Psalm boeck met silvererc schulpen 
28. Een dito met silvere« haken 

[Yn folio?] 
29. Een martelaers broeck 

[Yn oktavo] 
30. (1611) utlegginge over de openbaringe Johannes door Udemans (1) 
31. (1650) A: Hasium Konincklijcke Leijdster (15) 
32. (1660) E: Reijnolt verclaringe van het 14 Capittel Hosea (0) 
33. (1655) J. Westerbaen Dauits Psalmen (33) 
34. (1620) Anthonij Snijters Toenamen (0) 
35. (?) Eenvoudich bericht tegen een Chrestien (0) 
36. (1663) Harbarus blomhof (1) 
37. (1662) S: Brunsvelts Sonde Spijgel (0) 
38. (1656) Klioos Kraam vol verscheijden gedichten (0) 
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39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46a. 

1657) noch een dito (0) 
1630, 1650 of 1652) Camphuijs uijtbreidinge over Dauits Psalm (3) 

Onderwijsinge tegen de Wederdopers door Tafin (2) 
1621) Petri Honde Buijten Leuens (1) 

Virgilius Maro 12 boecken van A:Enejdes (1) 
1611) Jesus is de Ware messias beschr. door Jacobus Viverius (1) 
1614. 1615 of 1650) H: L: Harpspiegels (3) 
1658) Jop: [de Bruno] (0) 

[Yn lyts oktavo of lytser] 

60, 
61. 
62. 
63. 

1656) Bruno oversettinge der Psalm (0) 
ca. 1628 of letter) D. Camhuijsens Rijmen (16) 
1635 of 1656) D: Mostarts Secretaris (2) 
1616 of letter) M: Hasard meditatien over het lijden Chrijstij (7) 
1661) J: Hallins Leliën ende Rosen (1) 
1657) Davits Harpsangen door Vondel (0) 
1661 of 1664) J Hallins Leliën ende Roseen (sj. nr. 50) 
1649) Olijfkrans der Vreede (0) 
1651) Weegschael der Cardinalen (0) 
1658) P Mensonis tien g: Predicatje (3) 

Lingua Erasmi wt de tonge Latinse tale (11) 
1649) Carel Stedamt (?) Konincklijck voorbelt (o; ca. 10 fan Kon. Memoriael) 
1652 of letter) Frederick Hendrickx leven ende bedrijff (13) 

1641, 1659 of 1660) Gebruijck ende ongebruijck van t'orgel door C: Huijgen (0) 
1656) J: Westerbaen Dauets Psalm (sj. nr. 33) 
1661) Jan de Brune Wetsteen der vernuften (12) 
1639 of 1644) Camphuijsens Theologise Wercken (23) 

64. Een Testament 

72. Noch een groot getal soo groot als cleijne boecken van weijnich inportantje onmogelz/cfc om al
les int net te annoteeren 

73. Een partij ofte groot gatal latynse boecken 
74. Enige leer ofte schoolboecken 
75. twee reeckenboecken 
76. eenige prenten 

By de neikommende nûmers haw ik neiere datearrings of identifikaasjes ferlike 
mei Galama 1953: 

4. It boek is fan David Parei. Yn de ynventaris fan ds. Joh. Serapij te Tsjerkwert (21-
10-1625, WûnsS 26,825, RAF)hjitit: Verclaringe over den godtlijeken brijff Pauli tot 
den Romeinen, overgesettet int neder duits door A. Neomaf ... ?]. 

5. Formaat en titel wize op in útjefte út 1643, dy't Galama dan ek kiest. Yn dat jier 
kaam Huygens' Ledige Uren yn kwarto út. It oare jiers ferskynde der nochris in 
útjefte ûnder dy titel, mar dy wie yn duodesimo. It probleem is lykwols, dat De 
uytiandige Herder net yn 'e edysje fan 1643 stiet. GJ hat dat fers nammentlik 
brùkt foar syn Friesche Herder (sj. 5.3.43.1.1.1). Dêrom hat er miskien in eksim-
plaar fan de Otia út 1625 hân, dy't ek yn kwarto wie (oars as de werútjefte fan 1634 
en 1641 (sj. foar útjeften, titels en formaten Worp 1892, XX e.f)) en dy't yn it foar-
wurk en yn de ôfdielingen mei nederlânske poëzy ek Ledige Uren neamd wurdt. 
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Feitsma 1972a,124, dy't al op dy mooglikheid wiisd hat, neamt ek noch dat de 
omskriuwing út 'e list neffens de rêchtitel makke wêze kin, dêr't faaks "Uren" op 
stien hat 

6. Under de titel XIIuytgelesene Engelsche Boetpredicatien ... Eerste deel joech Ha-
ringhouck yn 1657 itselde boek út dat er as Uytgelesene Engelsche Boet-
predikatien ... Eerste deel yn 1660 op 'en nij printe. 

12. Kin om it kwartoformaat net oars as fan 1664/1665 wêze, de earste kear dat Hero 
Galama it boek yn dit formaat útjoech. 

23. De wize-oantsjutting fan tekst 13, Bert-sangh (bis. 23), dy't op Starter weromgean 
moat, is in teken dat GJ net de earste printinge fan de Friese 'he Lust-hof"brûkt hat, 
mar ien fan de letteren út [1623], [1624], 1627 of 1634 (Jansen 1956, 46; Kleer-
kooper 1911). 

40. Neist 1650, dat Galama 1953 neamt, binne ek 1630 of 1652 mooglik. Oare oktavo-
printingen foar GJ syn dea neame Höweler/Matter 1985 net. 

46a. Oant no ta lézen as Joh: de Bruine (Halbertsma 1827,329) of Jop. de Brune 
(Kalma 1938,229; Galama 1953,93). Der stiet lykwols Bruno. Undúdlik bliuwt 
"Jop: de", mar ik kies foar Het boeck Iobs, Den Predicker, Spreucken en Hooghe-
Liedt Salomons, Midts-gaders De Klaegh-liederen Ieremiae (Hoorn 1658, oktavo) 
fan Henrick Bruno. Hoewol't de omskriuwing op ien bân wize kin, dêr't dan twa 
boeken yn sitten hawwe soenen. ferdiel ik foar de dúdlikheid nr. 46 yn a en 
b. 

46b. Bedoeld sil wêze Henrick Bruno, Davids Psalmen na de nieuwe oversettinge (Am
sterdam 1656, duodesimo). 

47. Duodesimo-útjeften binne bekend fan 1655,1658 en 1659, sextodesimo's fan ca. 
1628, 1639, 1645 en 1657 (Höweler/Matter 1985). 

58. Likemin as Galama 1953 haw ik in eksimplaar fan de earste útjefte sjoen, mar 
omt der ek ien yn folio west hat, en omdat de útjefte dy't de twadde hjit (út 1652) 
al yn lyts oktavo wie, nim ik oan dat dy earste printinge fan 1648 yn folio wie. GJ 
soe dan net foar 1652 in eksimplaar kocht (of krigen) hawwe kinne. Folio-
eksimplaren wurde neamd yn de ynvintarissen fan de Harnzers Jacobus van 
Schaeer (1658) en Tjeerd Bentes Bock (1669) en fan de Ljouwerters Ebe Ritskes 
(1661) en Johannes van Glinstra (1678). De (twadde) en de twadde (=tredde) 
útjefte by Cornelis Jansz yn Amsterdam, beide yn lyts oktavo, waarden eksim-
plaren fan ferkocht op 'e feiling fan 29-30 maart 1983 by J.L. Beijers te Utrecht. 
Noch lytser wienen útjeften fan 1653 (Jahrbuch der Auktionspreise 32 (1981) 
463), 1659 (UBL), beide yn duodesimo, en fan 1664 (NUC, sextodesimo). 

61. As duodesimo moat it in eksimplaar fan de útjefte út 1656 wêze; dy fan 1655 wie 
yn oktavo (nr. 33 fan de list). In ferskil tusken beiden is ek dat de útjefte út 1656 
mei muzyk is. 

62. De útjefte dy't Galama 1953 neamt, is yn kwarto, wat om it plak yn 'e list net 
goed komt. Hero Galama kaam yn 1661 mei ien yn lyts oktavo (Cat. 188 (1971) 
42, antikwariaat Schumacher, Amsterdam) en omdat GJ in drompelfers yn dy 
útjefte hat, sil dy wol bedoeld wêze. 

63. Ofsjoen fan in minder folsleine bondeling yn 1638 (Van den Doel 1967,223,251), 
ferskynden de Theologische wereken fan Camphuysen by it libben fan GJ yn 
1639,1644 en 1661. Omdat de léste útjefte yn kwarto is, lykje allinne dy fan 1639 
en 1644 yn 'e beneaming te kommen. 
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75. De beide rekkenboeken sille wol foar de boekhâlding fan de winkel brûkt wêze. 
Ien wurdt yn 'e boelôfrekken neamd as "het Reeckenboeck gebonden in quarto 
met een parquementen omslach" (Bols Q 16, RAF; Kalma 1938,231). 

Op grûn fan de ferskiningsjierren fan de boeken yn syn list is der alle káns dat GJ 
twa riten hàn hat dat er gans boeken kocht (of krige): yn de jierren tweintich en fan 
1649 ôf. Tusken 1628 en 1649 yn sitte allinne de nûmers 17 (1644; Baker, Vragen opt 
Vader onse) en 63 (1639 of 1644, Camphuysen, Theologische wercken), en mooglik 48 
(1635 of 1656, Mostart), twa oare boeken fan Camphuysen (47, ca. 1628 of letter; 40, 
1630, 1650 of 1652) en 60 (1641, 1659 of 1660, Huygens, Gebruyck . . . orgel). No 
sizze ferskiningsjierren op harsels net genôch oer de tiid fan oankeap, mar der binne 
oare omstannichheden dy't yn deselde rjochting fan konsintraasje yn twa 
perioaden wize. 
Wat de jierren tweintich oangiet, docht dat alderearst de seldsumheid fan nochal wat 
wurken. Neffens de gesachhawwende Catalogue de la collection littéraire ... Mr. Jac
ques Koning (Amsterdam 1833) is nr. 42 (Hondius): "Een allerzeldzaamst voorko-
mendboekje . . . Zie Van Gerdes Flor. Libr. Rar. pag. 173; Bib. RoverII227". Op de 
fryske boekelisten komt it fierders ek mar ien kear foar. Sawat like seldsum yn dy lis
ten binne de nûmers 45 (1615, Spiegel); 16 (1619, Rodenburg); 34 (1620, Smijters); 23 
(1623?, Starter); 5 (1625?, Huygens) en 24 (1628?, Du Bartas/Heijns). In twadde oan-
wizing is de opmerklike ienheid yn it soarte fan boeken dat GJ út 'e jierren tweintich 
yn besit hie: it binne allegearre literêre wurken. Mar ien oaren (in stichtliken) is 
derby, nr. 14 (1623 of letter; Roelof Pyters), en omdat syn heit dat ek hie, soe er it ek 
wol yn 1644 út dy syn boelguod kocht hawwe kinne. Ik leau dêrom dat de konklúzje 
wêze mei, dat GJ yn de jierren om 1625 hinne in grutte belangstelling foar letter
kunde hân hat. Dat makket it ferliedlik om de oankeap fan nr. 45 (Spiegel) op 21 ok
tober 1625 te setten. Dat komt mar trije kear yn de 1227 fryske boekelisten fan 1615 
oant 1680 foar en ien fan dy kearen waard it ferkocht yn Tsjerkwert, fuort by Wytmar-
sum en Bolsert. Dat wie op it boelguod fan ds. Johannes Serapij op dy ienentwein-
tichste oktober.235 De oare beide hienen Guilielmus Staeckmans (ferkeap 1645; 
Frjentsjer) en Havick van Vliet (ynventarisearre 1671, Ljouwert). Noch in reden om 
oan dat Tsjerkwerter boelguod te tinken binne de nûmers 4,13 en 20, dy't GJ dêr ek 
keapje kinnen hat. Hy soe der dan mei syn heit west hawwe kinne (sj. oan de 
ein fan 4.3.5). 
Under de boeken út it twadde tiidrek (om 1650 hinne) binne hiel wat dy't GJ wolris 
krigen hawwe kin as tsjinprestaasje foar it leverjen fan in drompelfers. Dat jildt foar 
de nûmers 6,9,10,11 en 32, allegearre útjeften fan Haringhouk; foar 12,50 (en 52?) en 
62, fan Hero Galama; en foar 38 en 39, fan Hendrik Rintjes. Fonteyne soe him 8 en 31 
jûn hawwe kinne. Yn it léste steane de fersen fan Sibylle van Griethuysen dêr't GJ 
syn iexsAen den E.C. Fonteyne ... (tekst 36; bis. 83) nei alle gedachten op makke.236 

Gabbema wie troch oersetten fan Latyn, portretbyskrift en drompelfers tige anneks 
mei 15, en ek mei 55. Sjoen syn eardere boekpresint oan GJ (325,15) hat er dizzen 
mooglik ek weijûn. Datselde jildt foar 46. Wat er GJ yn 1654 mei in ferearjende op
dracht kado dien hat (325,15), is út 'e list net gewaar te wurden. Ek 37, fan Brunsvelt 
en útjûn by Hendrik Rintjes, kin er lykas dy fan Gabbema en nr. 8 fan Fonteyne, sûn-
der dat er der sels oan meiwurke, út freonskip krigen hawwe. Op in pear literêre nei 
(12,62, 38 en 39) binne it allegear stichtlike boeken. Wat der dan út 'e jierren fyftich 
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oerbliuwt, binne psalmberimingen en ferskaat. Om mei dat ferskaat te begjinnen: it 
giet mar om fiif boeken, de nûmers 57 (1649), 54 (1651), 58 (1652 of letter), 25 (1656) en 
36 (1663). Ut eardere jierren is alhiel gjin "ferskaat" optekene. De trije earsten fer-
riede in sekere aktuele belangstelling foar saken fan polityk en godstsjinst, mar lykas 
de beide oaren binne se dochs foaral as lichte lektuer te taksearjen. Stúdzjesin of fûl 
meilibjen yn de polityk blike der net út. En wat jin krekt by de fryske dichter nij 
dwaan kinne soe, is it folslein ûntbrekken fan boeken oer fryske skiednis, lykas fan 
Winsemius en Schotanus. Sa seldsum binne dy oars ek op listen fan boargerlju 
net. 
Hiel opmerklik is dêrfoaroer it grutte tal psalmberimingen. Buten Bruno sines (46) 
hie GJ ek dy fan Westerbaen (33 en 61), Vondel (51) en Camphuysen (40). Oerbliuwt 
dan noch 60 fan Huygens oer it oargel, dat dêr wol by oan te sluten is. Allinne Camp
huysen syn beriming soe er earder kocht hawwe kinne. It bysûndere fan GJ syn be
langstelling foar psalmberimingen blykt ek út de seldsumens fan de útjeften op oare 
fryske listen. Allinne Westerbaen komt oars ek noch wolris foar. Miskien hat GJ nei't 
er syn eigen beriming yn 1655 ôfsletten hie, wolris sjen wollen wat oaren derfan 
makke hienen. 

De boeken dy't foar 1620 foar it earst ferskynden en dy't noch net besprutsen 
binne, hearre op in pear nei, dy't wer by de letterkundige belangstelling oanslute (3, 
Livius; 18, Houwaert; 43, Van Ghistele/Virgilius; 56, Erasmus), allegearre ta de 
stichtlike lektuer. It binne Sleidanus (2), Parei (4), Couper (13), Roelof Pyters (14). 
Chytraeus (19), Bullinger (20), Marnix (21), Taffin (22,30 en 41), Mornay (44 en 59) en 
Hasard (49). Wannear't it net identifisearre 35 útkommen is, fait net te sizzen. Bullin
ger, Sleidanus en it earste boek fan Taffin blike populêr west te hawwen, mar seld-
sume binne der ek by. Trije kear of minder op de 1227 fryske boekelisten fan 1615 
oant 1680 komme Chytraeus (19), Taffin (30 en 41), Mornay (44 en 59) en (teminsten 
ûnder dizze titel) it ûnbekende 35 foar. Tal, aard en seldsumheid fan guodden wize 
wol út, dat GJ de Neiere Reformaasje tagedien west hat. Oars as by syn heit lykwols is 
gjin learstellige belangstelling oan te wizen. Calvyn bygelyks ûntbrekt hjir. Ek fait it 
op dat der ôfsjoen fan de boeken út 'e jierren fyftich gjin eigentiidske stichtlike au
teurs op syn ynventaris steane, lykas Amesius, Rippertus Sixti en Theodorus à Bra-
kel, om mar in pear út Fryslân te neamen. Trouwens ek yn 'e jierren fyftich en sechs-
tich ûntbrekke oare stichtlike auteurs as dy't er fan syn kunden kado krije kinnen 
hat. Net foarkomme dogge bygelyks út Fryslân Couperus, Hachtingius, Boetius en 
Elgersma. Ien boek dat útlein wurde kinne soe as in bewiis fan belangstelling foar de 
Remonstranten wol ik yn dit ferbân noch apart neame. Dat binne de Theologische 
Wercken fan Camphuysen (63). Dat wurk kin er fansels ek om de kwaliteiten fan it 
proaza wurdearre hawwe, dêr't it yn syn tiid om bekend stie. David van Hoogstraten 
skriuwt teminsten fan Joachim Oudaan dat dy by it ûntbrekken fan oare gaadlike 
foarbylden om nei te folgjen "op zyn eigen riemen wel meest te dryven hebbende, en 
geene vorderingen schier genietende dan van Spiegel en Hooft, die bars en styf van 
styl waren, eenige hardigheit over zich had, waar in echter kracht en klem uitstak, die 
bet vermeerdert wert door het lezen van Kamphuizens schriften, die hier omtrent bo
ven het gemeen draefde, het zy hy zich tot rymen zette, of in ongebonden rede zich 
uitte".237 

GJ syn boekelist lit him op grûn fan ferliking mei oaren net sa dúdlik yndiele as dy 

218 wumkes.nl



fan syn heit. Net ien fan alle oare fryske boekelisten út 'e jierren 1625 oant 1680 hat 
acht of mear persint gelikense boeken. Tusken de fiif en sân persint sitte mar 6 fan de 
917 en dêr binne dy fan syn heit en fan ds. Johannes Serapij dan ek noch by, fan wa't 
er mooglik guodden kocht hat. De oerienkomst mei harres sit him yn de stichtlike 
lektuer. Yn ferliking mei de listen fan fjouwer oaren (Jan Klazen Groen, 1661 Harns; 
Eme Gerrits, 1665 Dokkum; Tjeerd Bentes Bock, 1667 Harns en Dirck Pieters, 1667 
Sint Jabik), dy't om literêr wurk op sines lykje, fait it op dat GJ gjin Cats, Van Man-
der. Krul of Pers hat, dy't by har respektivelik fjouwer kear en (trije kear) twa kear 
fertsjintwurdige binne. Men soe dêrút ôfliede kinne dat hy sokke populêre dichters 
net lies, mar dat soe net goedkomme, want Cats, Krul en Pers hat er yn syn wurk oan 
ûntliend. 

Sjocht men nei it soarte fan boeken, dan rint GJ syn list der om letterkunde út. Bu
ten de psalmberimingen bliuwe der noch tolve útsprutsen literêre wurken oer (5,7 en 
24,12 (en 62), 16,18,23,38 (en 39), 42,43,45,47,53). Oersette letterkunde meirekkene, 
binne der mar fjouwer lju mei mear literêre titels. De neisten dy't dan komme hawwe 
op syn heechst in stik of fiif. Dy fjouwer binne de Harnzer lekkenkeapman (?) Jan 
Klazen Groen (1661,22 fan de 70 beskreaune dielen); de Dokkumer keapmansboade 
Eme Gerrits (1665,21 fan de 168); de Ljouwerter winkelman yn klean en lapkeguod 
Havick van Vliet (1671,23 fan de 160) en de Ljouwerter prokureur generaal fan Frys-
lân, dr. Anthonius Kann (1679,34 fan de 2471 dielen).238 

In folslein byld fan GJ syn boekebesit jout de ynventaris net, omdat der nochal wat 
net beskreaun is. Hoefolle oft der mei "een groot getal" (72) en "Een partij ofte groot 
gatal" (73) bedoeld binne, is min te sizzen, mar ik tink yn beide gefallen inkelde 
tsientallen. Yn Bolsert sels komt yn 'e jierren sechstich noch ien kear sa'n algemiene 
oantsjutting foar. Doe gong it mar om njoggen "cleyne slechte boecken". Dat wie yn 
1665, itselde jiers dat te Dokkum "Noch ongeveer hondert kleijne boecken van aller
hande sorte" net spesifisearre waarden en te Ljouwert yn ien selde boedel "Een en 
tachtich cleine boecken" en "noch 27. oude boecken. achtien ongebondene. twee 
bundels van gedichten en anders".239 It binne lykwols útsûnderingen dat sokke 
oantsjuttingen foarkomme. Regel wie dat net-bûne boeken oerslein waarden, sûnder 
dat dat derby sein waard, mar yn alle gefallen by nr. 73 kin it dêr min allinne om 
gean. It liket my dêrom ferantwurde ta om GJ syn boekbesit op in lytse hundert te 
stellen (ik rekkenje dan de net-bûne boeken net mei). Fan de 590 oaren út Fryslân 
fan wa't fan 1651 oant 1680 boekelisten bekend binne, hienen mar 23 hundert of 
mear en 46 fyftich of mear.240 De measten dy't mear hienen, wienen akademisi. 
Dochs kin men net sizze dat GJ foar syn stân in útsûnderlik grutte biblioteek hie. 
Earder waarden al hegere tallen boeken neamd fan in keapmansboade en in winkel
man - dat wienen wol útsûnderingen - en ek de Ljouwerter skoalmaster-dichter Ju
lius Jurjens Tijdloos hie mei syn 203 (wêrfan sûnder spesifikaasje "ongeveer 
80 . . . van geen importantie") mear.241 Utsûnderliker neffens dyselde stân fan tus-
kenbeiden folk sûnder akademyske foarming wienen syn latynske boeken, dêr't lyk
wols net rjocht doel oer te krijen is, omdat se net spesifisearre waarden. Men soe 
tinke kinne dat it meast spul west hat, dat er as learling op 'e latynske skoalle brûkt 
hie en sa't it inkeld wolris foarkomt op in list fan in net-akademikus. Ovidius, Meta
morphosen, Horatius, Epistolae; Herodotus, Historiae; Flavius Josephus,Antiquitatum 
libri XX; en Homerus' Odyssee ("Odis. Ulijss." neamd, dat op in rwatalige útjefte 
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tsjutte kin), dy't er as boarnen by syn Reeden-kracht (437 e.f.) opjout, hearre dêr moog-
lik wol ta, mar Jacobus de Voragine, Legenda aurea; Augustinus, De civitate Dei; en 
Chronicum abbatis Urspergensis, dy't ek by dy boarnen neamd wurde, doar ik dat sa 
net fan te sizzen. Lykwols binne de beide earsten hiele algemiene boeken. Apart is ek 
dat GJ soms foar ien motyf nei trije boeken ferwiist, lykas er docht mei de beide lés
ten nei't er Theodoretus al neamd hat. Soe er gebrûk makke hawwe fan besteande 
ferwizingen? Oare titels dy't Latyn suggerearje, slane nei alle gedachten op neder-
lânske oersettingen.242 Kostbere latynske boeken soe de klerk dochs ek wol notearre 
hawwe, dat al mei al hoege de beskikbere gegevens noch net op in geleard aspekt fan 
GJ syn biblioteek te wizen. 

4.5 Húshâlding en fierdere famylje 
4.5.1. Frou en (pleech)bern, sykte en dea 

GJ troude yn 1636 mei Sijcke Salves. Har namme wie al troch Koopmans 1820,291 
iepenbier makke, mar it houliksjier fïïn Kalma 1936b earst. Hoewol't GJ yn 1636 al 
nei de 34 run, hat er foar 't neist net earder troud west.243 De houliksproklamaasjes 
wienen op 25 septimber en 2 en 9 oktober, dat de houliksdatum soe 16 oktober west 
hawwe kinne. Wêr't se troud binne, is net bekend.244 

Halbertsma 1827,294 wist al dat Sijcke in dochter wie fan Aeltie Lenaerts, widdo fan 
Salves Claes, mar it hat oant 1963 duorre ear't Roarda mear oer har âlden oan it 
ljochtbrocht.245 Syn ûndersyk waard oanfolle troch Van der Meer 1964a, 38, dy't har 
foar deselde hâldt as de Hilcke dy't op 6-4-1617, nei heite dea, te Ljouwert doopt 
waard. Har heit, in Stienzer fan komôf, wie klerk, letter ek notaris en prokureur 
postulant te Ljouwert, har mem in dochter fan in lekkenkeapman op 'e Nijstêd te 
Ljouwert. Doe't de heit yn april 1617 stoar, wie der safolle skuld, dat de mem it erfskip 
net oannaam. Hoe't Aeltie mei har beide dochters - der wie ek noch in Jouck doopt 
op 12-4-1615, en troud op 8-8-1638 - troch de tiid kommen is, blykt net. Goeie kontak
ten moat se hân hawwe mei har sweager, de skilder (en lekkenkeapman?) Matthijs 
Harings,246 dy'tyn 1621 troud wie mei hariennichste susteren dy't nei alle gedachten 
har portret yn 1628 makke (sjoch hst. 6, nr. 1), en ek mei har omke Feije Tiercx Hey-
doma, in rike lekkenkeapman, ek te Ljouwert, en Deputearre Steat fan Fryslân, fan 
wa't GJ letter - wannear is net bekend - jild liende.247 Hoe't GJ mei Sijcke yn 'e 
kunde komme koe, is ek net bekend. Om har leeftydsferskil soe men tinke dat se el-
koar al wat jierren kend hiene,248 mar sa jong om te trouwen wie Sijcke mei har 
njoggentjin-en-in-healjier foar har tiid no ek wer net. Dêrom gean ik der mar fan út 
dat se elkoar yn 1635 of 1636 moete hawwe. Foar 't neist is skoanmem mort by har yn-
lutsen doe't se trouden. Yn alle gefallen kamen se it oare jiers mei har trijen nei Bol-
sert. Hja sil it west hawwe, sa't Kalma 1938,49 al neamd hat, foar wa't GJ op 18-2-1654 
in grêf betelle.249 

De húshâlding waard net grut en net lyts, mar troch ferstjerren - sûnt 1646 oan-
wiisber - bleau der (sûnt ca. 1656?) mar ien bern oer. Hoefolle bern oft GJ-en-dy kri-
gen hawwe, is net krekt te sizzen. De doopboeken fan Bolsert binne net altyd byhol-
den en oan de nammen en de bertedata fan in pear fan de füf bern te sjen dy't wol 
optekene waarden, koenen der wolris mear west hawwe. Dy fiif binne Antje (doopt 
op 22-10-1637), Salves (30-5-1641), Jacob (10-1-1644), Jacob (1-8-1647) en Antje (15-4-
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1650). Mear as fjouwer bern hawwe der noait tagelyk west en fjouwer heechút al-
linne tusken 1643 en 1656. Dat wienen Salves (1641), Jacob (1647) en Antje (1650) en 
mooglik in Aeltje, dy't Kalma 1938,48 ûnderstelt, omdat GJ it yn syn brief fan 2-4-
1655 oan Gabbema oer syn dochter hat, dy't nei Ljouwert sil en dan wat mei werom-
nimme kin (328,16-18). Antje liket mei har fiif jier dêr wol wat jong foar. Yn 'e doop
boeken komt gjin Aeltje foar, mar dêr sit in gat yn fan 27-10-1637 oant 1-1-1639. 
Boppedat soe oars Sijcke har mem net ferneamd wêze. Aeltje soe dan, as se wier be
stien hat, yn it lést fan 1638 berne wêze kinne. It is dan lykwols frjemd dat Gysbert 
syn mem earder ferneamd wêze soe as Sijcke harres. In reden om fan de gebrûklike 
folchoarder ôf te wiken, wie wolris dat de mem fan 'e man ferstoarn wie, mar beide 
memmen libben yn 1638 noch. Trouwens, Salves, neamd nei de memme heit, is ek 
frjemd. It kin ek noch oars west hawwe. Yn it tiidrek tusken 23-4-1637 en 14-4-1651 sit 
ek noch in gatyn 'e dopen fan 27-6-1642 oant 1-7-1643. Dêr soe krekt noch in bern yn 
passe, dat dan likernôch febrewaris 1643 berne wêze moatte soe. Soe doe dan in Ael
tje berne wêze, en in eardere Jacob yn it lést fan 1638? Of, noch wer oars: beide tusken 
22-10-1637 en 30-5-1641?2s° 
Buten dy trije (of fjouwer) bern hawwe der noch twa west dy't oan har nammen te 
sjen ierstoaren, in Antje, doopt op 22-10-1637, en in Jacob, doopt op 10-1-1644. Antje 
harstjerdatum is net bekend, fan Jacob leitin holstientsje foar itGJ-monu mint yn 'e 
Bolserter Martinitsjerke. Der hat wat op stien, foar't neist in trijerigelich rymke, mar 
dêr is net folie mear fan te sjen. Wol hat noch te lézen west, dat de tiid fan stjerren au
gustus 1646 wie.251 

De bern bleau allinne Salves fan oer. Op 25-5-1656 betelle GJ 6 c.g. "voort openen 
van 2 van sijn kindere graven".252 Sunt Halbertsma 1827,297 wurdt oannommen dat 
Gabbema syn treastbrief (dêr't GJ him op 4-2-1656 foar betanke; 335,17-18) op it 
ferstjerren fan dy beide bern slacht. Dat soe betsjutte dat se uterlik yn jannewaris 
1656 stoarn binne, mar earder soe ek wol kinne, want GJ betelle op de léste dei foar it 
ôfsluten fan de jierrekken, dy't fan maaie oant maaie run. Op 17-9-1655, it léste teken 
fan kontakt mei Gabbema foar febrewaris 1656, liket der noch neat te reden west te 
hawwen. Yn de tuskentiid sil GJ syn oersetting fan Mornays Discours (tekst 52) ûnt-
stien wêze, dy't er op 4-2-1656 nei Gabbema stjoerde. Hoewol't GJ sels seit dat er de 
oersetting út freonskip foar Gabbema makke, sil Halbertsma 1827,297 der wol gelyk 
oan hawwe om ferbân mei de húslike omstannichheden te lizzen. Lykwols klage GJ 
op 17-1-1655 al: "So de lest' fen mijn sill'g boasck/ My naet dol-treauw' in hird 
druwcke,/ lek schoe de' holle bet op-luwcke" (120,4-6). Net lang nei de brief fan 4-2-
1656, op 11-4-1656, namen GJ-en-dy har omke- en muoikesizzer Antie Arjens yn 'e 
hûs, dy't in deimannich earder har âlden Arien Buwes en Jancke Jacobs ferlern hie. 
Sy wie doopt op 16-12-1647.253 

Salves krige in oplieding ta chirurgyn, mooglik te Ljouwert, dêr't er, ridlik gau nei 
27-10-1661, wei werom nei hûs kaam (341,5-6). It berop fan chirurgyn wie doe wol 
fraach nei.254 Noch yn maart 1663 wie er mooglik thús, mar net lang dêrnei moat er 
him yn Rien festige hawwe, dêr't er in keamer hierde. Op 1-8-1665 barde er dêr noch 
jild, mar ridlik gau dêrnei sil er op it Amelân oansteld en dêrhinne ferfearn wêze, 
sûnder dat er yn Rien syn húshier betelle hie.255 Troch in fersin fan Halbertsma 
1827,334 hat Salves in minne namme krigen. Yn 1824 hie er noch in twadde flater 
makke, mar dy koe er yn 1827,333 rjochtsette: Salves wie net troch it ferrinnen fan syn 

221 
wumkes.nl



saken nei hûs Tekke, mar om op syn âlden te passen. Mar Salves syn saken wienen 
hielendal net ferrûn! Halbertsma hat him fersjoen en sûnt is der al mannich wurd 
skreaun oer de tragyk fan de âlde heit dy't oansjen moast hoe't syn iennichst oer-
bleaun bern net doge woe (Haantjes 1929,35) of net koe (Kalma 1938,65).256 Ek 
Kalma 1938, dy't de stikken dêr't Halbertsma op weromgong as bylage yn syn disser-
taasje ôfprinte, hat him net neirekkene. Wa't dat wol docht, sil sjen dat Halbertsma 
syn skuld fan 1634 c.g. bestiet út 1574-11-2, dat de opbringst fan GJ syn boelguod is 
(!), en út de werklike skuld fan Salves, nei it ôflûken fan de opbringst fan syn (skea-
mele) boel à 129-11-0, grut 59-10-10.257 Dat is foar ien dy't krekt begongen wie en him-
sels rede moast, net folie. 

Wat der wier is fan Halbertsma 1827,334 syn ûnderstelling dat Salves by it hearren 
fan syn heite en memme sykte fuort nei Bolsert reizge is, fait net út te meitsjen. Der 
binne ek oare mooglikheden: hy kin sels siik wurden wêze, of hy kin earst gongen 
wêze doe't ien fan syn âlden begroeven waard. Wol liket it my ta, dat er net nei Bolsert 
kommen is mei de bedoeling om der te bliuwen. Oars hie er wol mear klean meinom-
men en (alteast in part fan) syn chirurgynsark ek net op Amelân efterlitten.258 Yn alle 
füf posten foar dokters- of apotekershelp wurdt Salves neamd, yn twa dêrfan ek oa-
ren. Dy beide lésten binne 9-7-0 foar apoteker Hans Olckes fan "Meester Gijsbart Ja
cobs cum Uxore et filiis" en 19-8-0 foar chirurgyn Doecke Bavij fan "Antje Arjans 
Meester Gijsbart Jacobs ende als Mr Salves Holcama".259 De apotekerskosten foar 
Salves allinne wienen nochal wat heger (14-19-8 en 34-14-8), mar dêr sieten ek "winc-
kelwaren" by. Lykwols soe út it ferskil ôflaat wurde kinne, dat Salves syn famylje hol
pen hat. Oare oanwizings binne der net. It ûntbrekken fan dokterskosten foar GJ, 
syn frou en Antie Arjens - wylst foar Salves 30-0-0 betelle wurde moast - seit neat, 
omdat de dokter dy't it barde, dr. Johannes Greijff, by har ynwenne en sa'n bytsje 
húshier betelle, dat der yn it akkoart dêr't sprake fan is, best rekken mei help oan GJ-
en-dy holden wêze kin.260 

De krekte dei fan ferstjerren is fan net ien fan trijen nei te gean. Op 7-10-1666 wiene 
se yn alle gefallen al wei.261 Salves stoar it lést.262 GJ hat foar 't neist net lang nei 21-8-
1666 de pest krigen. Dy deis ferantwurde er foar it lést in útjefte yn 'e weesrekken 
foar Antie Arjens. Fierders barde Härmen Harmens "volgens accoord weegen sijn 
dienst als voorsanger sedert den doodt van Meester Gijsbart gedaan" 7-10-0. Dy 
tsjinst sil er waarnommen hawwe oant 1-11-1666, omdat oant dy deis GJ's erfgenam-
ten foar it foarsjongen útbetelle waarden. Omt der foar in healjier 20 c. g. stie en it re
gel wie, dat de fertsjinst krekt útrekkene waard, soe men tinke dat er 68 dagen waar
nommen hat, en dus op 22-8-1666 begongen is.263 De sykte koe yn in deimannich ta 
de dea liede, dat GJ is faaks begjin septimber stoarn.264 Wat earder as GJ liket ien fan 
de beide oaren, Sijcke of Antie (of alle twa fansels) siik wurden te wezen, want Antie 
har âldere healsuster, Neeltie Pijters widdo, barde acht wike jild foar "Pestwaren 
ende Sterfhuijse diensten", wat weromrekkene fan 8 oktober, de twadde deis fan 'e 
ynventarisaasje, delkomme soe op 13-8-1666 as begjin fan har help.265 

GJ en syn frou waarden begroeven yn de Suderbierhoeke fan 'e Martinitsjerke, dêr't 
yn 1823 it monumint foar him oprjochte waard. It stientsje mei de letters G.J., dat 
Halbertsma 1827,327 noch sjoen hat, is der net mear.266 

Fan de húshâlding bleau allinne Antie Arjens oer. Se hie fan 27-12-1663 oant 
maaie 1666 te Ljouwert tsjinne, hie doe in wykmannich werom west, en wie op 27-6-
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1666 faam yn Kimswert wurden.267 Hoewol't dat der net bystiet, kin it net oars of se 
hat yn beide plakken by Willem van Velsen, soan fan Adriaan van Velsen út Bolsert, 
vn 'e húshâlding west. Letter, op 26-12-1672, soe se in bern fan him krije, mar dat se 
yn alle gefallen yn 1670 al omgong mei him hie, lit him riede. Dat jiers kocht se nam-
mentlik, as iennichste dy't gjin famylje wie, mei trije erfgenamten guod út it stjerhûs 
fan Adriaan van Velsen syn widdo.268 Se moat, noch mar krekt yn Kimswert, nei har 
pleechâlden weromkommen wêze, omdat se, sa't wy seagen, by har yn 'e hûs sels siik 
wie. Foar 't neist hat se fanneden west, doe't Sijcke min waard. Nei de dea fan de oa-
ren waard se foar trijefyftepart erfgenamt fan Salves (en dêrmei fan GJ) syn guod. 
Dat kaam del op 532-18-4 oan skjin jild.269 Buten de skilderijen, neamd ûnder Ikono-
grafy nr. 1, dy't se fia Salves út 'e neilittenskip fan GJ urf, kocht se foar 181-8-6 út GJ 
syn boelguod.270 Se bleau yn it hûs te wenjen271 en die neffens Halbertsma 1827,348 
alles om de neitins fan GJ te earjen: "Door dankbaarheid en hoogachting steeds ge
dreven om haren oom waar zij kon te vereren, liet zij naar een der conterfeitsels, haar 
door SALVES besproken, ten j are 1687 een afbeeldsel snijden, waarvan de plaat, on
der mij berustende, overgegaan is op haren overkleinzoon SYBE BRAAKSMA (fan 
wa't Halbertsma syn kennis hie). Ook zij was het, die aan het huis, waar de dichter 
geboren was, zijnen naam liet beitelen in den buitendeurs bovendorpel, die nader
hand in plaats van den drempel, die vergaan was, naar beneden gedaald en thans ge
heel verdwenen is". It soe my gjin nij dwaan dat sy ek de útjefte fan 'e Friesche Rymle-
rye yn 1668 betelle hat (3.1.1.1.2.4). Se stoar op 31-10-1712.272 

4.5.2. Bruorren en susters 
Ofsjoen fan Antke Piers, dy't ik net fierder folge haw as dat se op 9-2-1633 te Bolsert 

foar it gerjocht troude mei Hylcke Obes, ek in Bolserter, nei't se al hast in healjier ûn
der de geboadens stien hienen,273 oerlibben de bern - op Pier foar 't neist nei - JG, 
mar net iens sa lang. Pier sil, nei't er yn Hichtum (?) stien hie, skoalmaster wurden 
wêze yn Wommels, as hy teminsten de Wieester Pier Gysberts (!) is, dy't dêr op 9-12-
1630 lidmaat waard. Lang hat er dêr dan net stien, want al op 18-9-1631 waard Ane 
Pieters, letter skoalmaster te Weidum, lidmaat yn Wommels. Efter Pier syn namme 
stiet op it plak fan ynskriuwen "vertrocken" en yn 'e lidmatelist, dy't ek makke 
waard, "obijt", mar dat léste stiet yn deselde hân en inket ek efter de nammen fan 
oare lju en is mooglik gans letter by skreaun. Miskien is er nei Warkum gien.274 

Mooglik is er frijfeint bleaun, want as er yn Wommels in frou hân hie, soe dy wol 
op 'e lidmatelist stien hawwe. It liket my net útsletten dat er yn 'e Broeretsjerke be
groeven is, ûnder in dübele sark dy't fan it begjin ôf oan ek ornearre west hat foar syn 
âlden (sjoch noat 114). 
Jancke stoar neffens har grêfstien op 21-3-1656, in goed moanne nei har man Arien 
Buwes, dy't op 7-2-1656 weirekke. Har iennichste bern Antie kaam doe by GJ yn 'e 
hûs. Jancke wie de fjirde frou fan Aerjen Bouwes, sa't er him wol tekene. Hy wie fan 
likernôch 1596. Yn 1621 hjit er stedstimmerman, sûnt 1639 ek houtkeaper. Se wen
nen yn 'e Bagine- of Broerestrjitte. By it fersetten fan it stedsbestjoer op 18-9-1635 
waard er gemiensman. Hy wie doe al befelhawwer fan 'e boargerwacht. By de res-
tauraasje yn 1637 rekke er út it stedsbestjoer, mar noch datselde jiers moat er dêr -
grif troch it betankjen fan oaren - wer ynkommen wêze. Hoewol't er yn 1635 polityk 
dus oars tocht hat as GJ (cf. 4.3.7.2), stimden se fan 1637 ôf op deselde kandidaten. Hy 
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koe it goed dwaan. Antie, doopt op 16-12-1647, erfde in pear huzen en 254 gûne. Boe
ken wienen der op Cats'Houwelijck, in bibel en twa testaminten nei net, skilderijen 
tsien.275 

Willem Jacobs, neffens Halbertsma 1827,336 stoarn yn 1663, neffens Kalma 1938,62 
net nei 1661, libbe yn alle gefallen noch op 21-8-1661 en mooglik ek noch op 28-6-
1663. Op 30-10-1663 wie er wis stoarn. Hy troude foar 26-7-1643 mei Aeltie Fransen 
de Ringh en sil sa yn 'e izersaak fan har muoike Hiltie Sweerts op 'e Merkstrjitte foar 
it stedhûs oer bedarre wêze. Hja kaam fan Harns út in menniste famylje, wat faaks 
ferklearret dat sy en har man earst yn 1648 lidmaat fan 'e gereformearde tsjerke 
waarden, al kin fansels ek tocht wurde oan de minne ferhâlding fan JG mei de dûm-
nys yn dy tiid. Papieren lidmaat wie Willem yn alle gefallen net, want yn 1653 waard 
er diaken. Hoefolle oft er oan de izersaak die, is de fraach, want Hiltie Sweerts, dy't 
op 9-6-1662 noch libbe, komt de jierren lans ek as ferkeapster foar en sels wie er ek 
noch kollekteur en kistmakker. Ek wie er hopman. As bysûnderheid is fan him noch 
te neamen, dat erop 10-11-1656 de skilderijen beseach dy't "een vremdt man" yn Bol-
sert te keap oanbea. Dat er in leafhawwer wie, mei ek sûnder ferlykjend ûndersyk fan 
boelynventarissen feilich oannommen wurde, want yn syn neilittenskip sieten net 
minder as 32 skilderijen! Boeken dêrfoaroer hie er op in segrinen testaminf en 
psalmboek mei sulveren heakken nei alhielendal net.276 

4.5.3. Oare famylje 
Troch syn houlik krige GJ famylje te Ljouwert. Omke fan him waard de skilder fan 

syn portret, Matthijs Harings (Ljouwert, ca. 1593 - ca. 1665), dy't yn 1621 troud wie 
mei de suster fan syn skoanmem. Hy wie skepen fan 'e stêd en mear as ienris âlder-
ling yn 'e tsjerke. Ds. Rippertus Sixti, de woldwaner fan GJ syn freon ds. Pieter 
Geestdorp, hie er yn 1631 in portret fan makke. De omke oan wa't GJ op 12-12-1656 
in brief foar Gabbema meistjoerde (338,2), moat hy wol wêze. Syn soan Leonard Tys-
sen Flasmar, ek te Ljouwert, levere gauris klean en lapkeguod foar Antie Arjens, 
doe't dy by GJ yn 'e hûs wie. Syn dochter Margrietie troude yn 1659 of earder mei ds. 
Laurentius Sylvius te Lytsewierrum. Mooglik is Salves troch har nei Rien rekke, dat 
ûnder Lytsewierrum foei.277 

Net dúdlik is de famyljerelaasje mei de skilderes Margaretha de Heer (Ljouwert, foar 
1603 -1663), dy't GJ in pear kear syn nicht neamt (338,8 en yn syn gedicht op har skil
derijen, tekst 64; 412-413). Dy wenne fan foar 1635 oant yn of foar 1646 te Grins en 
sunt wer te Ljouwert, dêr't se sa't noch blike sil in foaroansteand plak yn it kulturele 
fermidden hie.278 

De suster fan GJ syn frou, Jouck, troude yn 1638 mei de Ljouwerter skuonmakker 
Jan Foppes. It sweagerssoantsje dat op 14-9-1655 in brief fan GJfoar Gabbema mei
naam, sil in bern fan har west hawwe. Jan Foppes libbe noch yn 1660, doe't er yn 'e 
mande mei GJ prosedearre om jild dat ien oan har ferstoarne skoanmem skuldich 
wie, mar ridlik gau dêrnei moat er stoarn wêze, want Jouck troude yn 1663 wer, doe 
mei ds. Daniel Philippi Eilshemius fan Burdaard.279 
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4.6. Materiële omstannichheden 

4.6.1. Wytmarsum 
Earst sûnt Van Loon 1892 is bekend dat GJ skoalmaster te Wytmarsum west hat, 

omkrektte wezen fan 1-5-1625 oant 15-5-1635.280 Foar 1892 wie it âldste dat oer GJ as 
skoalmaster bekend wie, syn beneaming te Bolsert yn 1637, meidield troch Hal-
bertsma 1824,5. Neffens oerlevering - ek optekene troch Halbertsma, mar net publi-
searre - soe er skoalmaster te Burchwert west hawwe.281 Syn foargonger yn Wytmar
sum, Salves Thomae, dy't libbe fan likernôch 1586 oant 1627, bleau as notaris yn 
Wytmarsum te wenjen.282 Neffens Kalma 1938,33 soe GJ troch grytman Tiaerdt van 
Aylva beneamd wêze, mar Postma 1940 dy't de boarne fan Kalma net fertrout, leaut 
net dat in grytman in skoalmaster beneamde en wiist derop, dat Aylva mar 7% fan de 
56 stimmen yn it doarp hie. It lean wie 100 gg. jiers mei in ûnbekend bedrach oan 
skoalpeinjes, mar dat op 20 oant 28 st. jiers itbern steld wurde kin, en fierders barde 
GJ noch 2 c.g. foar elke kear dat der ien belet waard. It hoecht jin dêrom gjin nij te 
dwaan dat er sparje koe.283 Neffens oare doarpen wie it lean yn Wytmarsum op him-
sels al heech (Breuker 1967,95) en by sa'n grut plak kaam dêr fansels ek frijwat skoal-
jild en belieden oer hinne. Wêr't GJ yn it doarp wenne hat, wit ik net, ek net oft ien de 
húshâlding foar him die. 

4.6.2. 16-5-1635 oant 1-8-1637 
Nei de dea fan de âlde master, Michiel van der Malen, waard op 1 -8-1637 GJ skoal

master te Bolsert.284 Wêr't er foartiid sitten hat, is net bekend. Oan de kosten fan skip-
fracht foar ferfarren nei Bolsert te sjen, moat er oars as Kalma 1938,37 tinkt, in aar-
dich ein fan Bolsert ôf wenne hawwe. Dy wienen 10 c.g. 10 st, te ferlykjen mei de 10 
c.g. dy't yn 1652 foar ds. Bornaeus syn ferfarren fan Aldeboarn nei Bolsert bete 11e 
waard en mei de 10-1-3 út 1664 foar in skoalmaster fan Himmelum nei Skettens.285 

Wommels, dêr't Kalma it op hâldt, kin it dêrom net west hawwe, mar dat blykt ek wol 
út it lidmateboek fan it doarp, dat fan 1627 ôf altyd byholden is, en dêr't GJ net yn 
foarkomt.286 

Bitgum, dêr't Sannes 1939 yn 1636-1637 in master Gysbert (sûnder patronimikum) 
fûn, soe wol kinne. Sannes hat yn dy jierren gjin oare skoalmaster yn Fryslân fûn dy't 
Gysbert hjitte. GJ liende yn 1646 jild oan ien út Ingelum, fuort by Bitgum, al moat 
derby sein wurde dat Matthijs Harings, dy't yn 1636 syn omke wurden wie en al sûnt 
17-5-1634 oan dyselde persoan liende, ek foar de ferbining soarge hawwe kin (Van 
der Meer 1964,45-46). In argumint is ek de troudatum fan GJ, fuort foar syn eventuele 
begjin as skoalmaster op 1-11-1636. Op dy datum folge de Bitgumer master Gysbert 
Thomas de Bucquoy op.287 Om de skipfracht (dat mar in pear gûne wie) soe er út 
Ljouwert weihelle wêze kinne. Waard faaks it húsrie fan skoanmem ferfearn? Dy is -
sa't al neamd is - mooglik fuort by harynkommen, want it oare jiers waard se tagelyk 
mei skoansoan en dochter lidmaat te Bolsert.288 Der is lykwols in probleem oan Bit
gum. Gysbert stie dêr oant 1-5-1637, sa't út it beteljen fan traktemint fan dy datum ôf 
oan syn opfolger Willem Meynerts bliken docht,289 wylst GJ foarsafïer't nei te gean 
is, net foar 1 -8-1637 yn Bolsert begongen is. Soe GJ dan noch earne oars stien hawwe? 
Yn Ljouwert miskien, dêr't syn oantroude famylje wenne? 
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Bitgum betelle, lykas Wytmarsum, goed. Buten de skoalpeinjes (24 st. jiers foar bern 
út it doarp, 40 st. foar guodden fan buten) bestie it lean út de hier fan skoallân en 
noch 40 c.g. fan 'e tsjerke, mei elkoar 215-11-0, en frij wenjen yn it skoalhûs, dat hoe
wol fertimmere, noch by de tsjerke stiet.290 Wat dêrfoar dien wurde moast, is bekend 
út de beropbrief fan 26-4-1636 fan Gysbert syn foargonger. Hy moast fan Sint Piter 
oant Alderheljen alle moarnen om trije oere de klok liede, de oare helte fan it jier om 
fjouwer oere, en fierders it hiele jier troch om acht oere moarns en om twa oere mid-
deis. Dêrneist hie er de jeugd "te Institteuere« In Lesen Schrijeue« oock in goede se-
de« ende manijere« te onderwiesen als mede andere behorlijcke diensten tot goet 
contentement der Ingesetene«" en dan noch "forts doen alle behorlijcke kercken 
dienste« als specijelicke« alle auens waneer den daechs daer aen sal gepreekt wer
den de« predecant frage« wat Sallem datter sal gesonge« werde« als oock wanneer 
des heren Auontmael gehoude« wort als oock de dope bedijent wert forts de« voor-
sangh In de kerck met alle andere behorlijcke dijensten dien annex doen".291 

Wêr't GJ tusken 15-5-1635 en 1-11-1636 sitten hat, is allinne dit fan te sizzen, dat er 
by syn houliksproklamaasje op 25-9-1636 te boek stiet as "Gijsbert Jacobs van Bols-
ward". Dat kin, oars as Kalma 1938,41 tinkt, hast net oars útlein wurde as dat er doe 
yn Bolsert wenne. Regel liket ommers dat oantsjuttingen as "van Bolsward" net op it 
plak fan komôf slane, mar op it wenplak. Yn dat gefal moat men oannimme dat e r by 
syn âlden yn 'e hûs west hat, want oars soe syn húsrie ferfearn wêze moatte en hie de 
skipfracht nei Bitgum - steld altyd dat hy dêr wier stien hat - wol heger 
útfallen.292 

4.6.3. Bolsert 
Fan de earste augustus 1637 ôf oant syn dea wie GJ stedsskoalmaster en 

-foarsjonger oan de kombinearre latynske en nederdútske skoalle te Bolsert. Ferlike 
by Bitgum en Wytmarsum hat er it grif minder bannich hân, want it kosterswurk die 
in oarenien.293 Yn hokker fan de beide gereformearde tsjerken oft er foarsong, wit ik 
net, miskien ek wol yn beide. Neist de skoalmaster-foarsjonger betelle de stêd ek 
noch in skoalmaster-oargelist.294 Yn GJ syn tiid wie dat Jurjen Jans Ilpendam. Om
dat fan Ilpendam bekend is dat er oan de "meydeschole" stie, moat men oannimme 
dat GJ allinne jonges yn 'e klasse hie.295 Der wie yn Bolsert ek noch in tredde skoal-
master, Otto Henrici Sylvius, teminsten fan 1652 oant 1664, mar dy waard net troch 
de stêd betelle.296 Neist de gewoane skoalle hie GJ ek noch jûnsskoalle, dy't foar âl-
dere bern wie. Dêr gongen ek famkes op.297 

De skoalle siet yn ien gebou mei de latynske skoalle,298 stie ûnder lieding fan de 
rektor en waard bestjoerd troch scholarchen. Yn in skoalreglemint út 1655, opsteld 
om misstannen te ferbetterjen, wurdt útdruklik ferbean dat de rektor en de konrektor 
"Duits" en de oare masters Latyn ûnderwize.299 Sa'n ferbod is miskien makke om in 
ein te meitsjen oan in besteande praktyk. It soe dus wêze kinne dat GJ Latyn jûn 
hat.300 Skoaltiden jout it reglemint net, mar al dit, dat rektor, konrektor en oare mas
ters alle kearen dat der preek wie, in healoere foar it léste lûd fan 'e klok mei de bern 
yn skoalle komme moasten om te soargjen "datter in ieder kaamer een capittel uit het 
Oude ofte Nieuwe Testament, bij die Latijn leeren in't Latijn, ende bij de andere in't 
Duits voorgeleezen werde". 
Kollega's fan GJ wienen de rektoaren Henricus Antonides van der Linden (oant 
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23. De Kapelle oan 'e Tsjerkstrjitte oer it werter, dêr't GJ lesjûn hat. 

1652; dy wie ek al rektor doe't GJ noch bern wie); Hermannus Wesselius (1652-1654; 
oanrikkemendearre by de magistraat troch steedhâlder Willem Freark); Nollius Ha-
jonides (1654-1658) en Jacobus Tiberij (1658 oant nei de dea fan GJ) en de konrek-
toaren Johannes van der Malen (1637-1641, in soan fan de foargonger fan GJ); Fedde 
E. Reynalda (1641-1655); Simon Antonides Honorides (1655-1659); Petrus Kingma 
(1659-1665) en Inso Mensonides (1665 oant nei de dea fan GJ). 
Ek de "meydeschole" sil yn itselde gebou sitten hawwe. Jurjen Jans Ilpendam, mei-
iens ek oargelist, wie der al de tiid dat GJ te Bolsert stie oan ferbûn. Hy naam de 
skoalle fan GJ nei dy syn dea tydlik waar. Hy wie yn 1636 út Bitgum (!) nei Bolsert 
kommen en stoar yn 1678. Oft ek de "extra ordinaris schoole" yn itselde gebou ûn-
derbrocht wie, wit ik net. Oan dy skoalle stie mooglik al fan 1630 ôf oant syn dea yn 
1679 Otto Henrici Sylvius.301 

Oer GJ syn skoalhâlden kin in anekdoate wat sizze, al toant dy him foaral as be-
siele dichter. Halbertsma 1827,326 fertelt nammentlik "dat GIJSBERT onder het 
schoolhouden nu en dan van een dichterlijke beroerte wierd aangegrepen, en dat de 
jongens zijne vreemde gebaarden ziende aan elkander zeiden, "Sjogl Sjog\ maester iz 
wer giek". Hoe'n pleach oft de bern soms wienen, soe út tekst 54 (bis. 403) blike kinne. 
Sylvius hie sa't liket net sa'n beste namme, want op 16-3-1654 hie in heit tsjin GJ sein 
"Dat hij . . . sijn kinderen nu in een Bijsse school hadde gebracht" en dat wie de 
skoalle fan Sylvius.302 
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It lean wie 287 c.g. jiers, ferdield oer twa posten fan 40 en 247 c.g., beide betelle 
troch de stêd. Dy't nei de jûnsskoalle gong, koste dat 2-10 yn it healjier; wat it skoal-
jild wie foar de bern dy't oerdei les krigen, wit ik net. Mei Halbertsma 1827,300 soe GJ 
syn ynkommen jiers miskien op in 500 gûne steld wurde kinne. Dat is dochs nochal 
wat mear as yn Wytmarsum en Bitgum, ek as men rekkenet dat der yn Bolsert noch 
húshier ôf moast. In goeie yndruk fan de hichte fan it lean dat GJ fan 'e stêd barde, 
kriget men ek, as men ferliket mei de ynkommens fan oaren yn Bolsert dy't troch de 
stêd betelle waarden. De beide dûmnys fertsjinnen elk jiers 700 gûne, de rektor fan de 
latynske skoalle 375, de konrektor 225, de skoalmaster-oargelist 198 (wêrfan 35 gûne 
foar húshier), en de koster 100 gûne. 

Neist it skoalmastersynkommen bestienen GJ-en-dy ek noch fan in lapkewin-
kel.303 Foar it earst fûn ik dêr in bewiis fan op 2-4-1653.304 Dy winkel sille Sijcke en 
har mem wol dreaun hawwe. It guod hawwe GJ-en-dy faaks fan 'e famylje út Ljou-
wert kocht. Omke Feye Tiercx Heydoma en neef Leonard Tyssen Flasmar fertsjin
nen ommers harbrea mei de ferkeap fan lekken en klean.305 Doek, dat se ferkochten, 
sille se sels oanret hawwe, want yn 'e ynventaris by ferstjerren wurde "7 1/2 pond rij-
gaern", "een nieu spinwiel", "een topke met clossen" en "een partije vlas" neamd, 
mar se hienen ek oar lapeguod te keap.306 

Mei dy winkel derby koenen se har wol rede. Fan skulden blykt teminsten neat.307 

Miskien hawwe se wat urven fan Sijcke har mem,308 mar oars moatte se de lytse 1100 
c.g. dy't der by ferstjerren skjin oer wie, sels by elkoar brocht hawwe.309 Sober libje 
hawwe se ek net dien, sa't wol te sjen is oan alle klean dy't se Antie ferkochten - Hal
bertsma 1827, 345 hat dêr al op wiisd310, mar it is him ûntkommen dat se sels in win
kel hienen - en ek oan de ienentweintich skilderijen dy't oer trije keamers ferdield 
yn 'e hûs hongen. In beskate wolstân wie der dêrom al, mar lju mei jild wienen 
se net. 

In eigen hûs hawwe GJ-en-dy noait hân.311 Wol binne se nochal ris ferhuze. Nef-
fens Haantjes 1929,28, dy't gjin boarne neamt, hawwe se yn 'e Snor(ck)strjitte, no de 
Broerestrjitte wenne, yn in hûs dat eigendom wie fan Samuel van Haringhouk syn 
mem. As dat wier is (ik hawit net fûn), sil it it earste hûs fan 'e hoeke mei de Dylikker 
ôf west hawwe.312 Yn 1646 wennen se neffens meidieling fan Van der Meer 1981,12 yn 
in hûs yn 'e Tsjerkstrjitte, dat trochrûn oant de Lytse Dylikker en dat se dielden mei 
de Bolserter stedsboade Here Douwes. Fan maaie 1652 of earder oantlikernôch jan-
newaris 1658 hierden se it hûs op it stee dat no Broerestrjitte 14 is. Der wie in hôf by 
(mar dat waard oan in oar ferhierd), en in blommetún.313 It soe wêze kinne dat GJ dy 
blommetún sels oanlein hat, want by eardere ferkeapen fan it hûs yn 1644 en 1645 
wurdt net oer in tún praat (wol fan in "plaetse") en yn 1662 likemin (dan is der in 
"loodts").314 Dêrnei ferfearen se nei it hûs derneist, no Broerestrjitte 15, dêr't se oant 
maaie 1661 ta te wenjen bleaunen, mar oft dat in ferbettering wie lykas de foarige fer-
huzing sa te sjen wol, betwivelje ik. Miskien dienen se it, omdat it hûs faaks lytser 
wie.315 Dêrmei yn striid liket, dat se yn 1661 ferfearen nei in hûs yn de Heechstrjitte, 
ek wol neamd it Heech, dat 70 c.g. hier jiers opbringe moast en dêr't in hôf mei in sim-
merhûs by wie. Dat moat dus in flink hûs west hawwe.316 Miskien koenen se it doe 
better betelje, want krekt op 11-5-1661 hie GJ nei langprosedearjen 600 c.g. bard, dy't 
de stêd Bolsert skuldich wie oan Antie Arjens as erfgenamt fan har heit, sa't fuort 
blike sil. Dat hûs is nest in jiermannich ôfbrutsen. It wie hûsnûmer 7. Op itselde plak 
steane no de trije nije wenten 15, 17 en 19. 

228 
wumkes.nl



Der is gjin reden om mei Kalma 1938,62 GJ syn kundigens yn jildsaken yn 'e kiif 
te stellen. It hat earder oarsom west. Syn argumint dat Willem, de jongere broer, de 
administraasje fan har omkesizzer Antie Arjens die, doocht net, want GJ hie har 
yn 'e hûs en sil dêrom de administraasje wol net dwaan kinnen hawwe. Ut Willem 
syn boekhâlding blykt trouwens ek dat Gysbert him bystie as it derop oankaam.317 

GJ wie it ek, op wa't de grutte saak tsjin de Bolserter magistraat foar it Hof yn Ljou-
wert dreau, dy't úteinlik op 11-5-1661 yn har foardiel besljochte waard.318 Om it 
grutte tal presessen en de soms lytse bedraggen (ien kear sels gong it mar om 3-12-0) 
soe men hast tinke dat GJ earder mei nocht as mei tsjinsin prosedearre. Miskien 
slacht syn meidieling fan 12-12-1656 oan Gabbema (338,10) dat him de holle op dat 
stuit alhiel net nei rymjen stiet, wol op soargen oer Antie Arjens har erfskip. Al fuort 
yn 1656 wie der spul oer mei har healbroer en healsuster en sûnt gong der gjin jier 
foarby, of der runen wol ien of mear saken. De léste oantekening dy't ik datoan-
geande makke is fan 13-6-1666. GJ wurdt altyd earst neamd, dan syn broer.319 Ien fan 
de behertigers fan har saken wie ek in goekunde fan Gysbert, te sizzen dr. Domini-
cus Coops (1661) út Ljouwert, dy't yn in selde útjefte fan Haringhouk as GJ in drom-
pelfers hie.317 Oaren dy't foar GJ pleiten, wienen de Bolserter notaris en boargemas-
ter Duco Gellij Hemminga (1657), de Ljouwerter advokaat, dichter en freon fan 
Gabbema dr. Werner Gufberleth (1660) en de Bolserter praktisyn Hillebrant Hille-
brants Remsma (1666).320 

4.6.4. Mooglike redenen fan feroarjen 
Yn GJ syn skoalmastersbestean binne in pear feroaringen fan plak opmerklik, net 

sasear om it feroarjen op himsels, want yn syn tiid wienen skoalmasters net sa honk-
fêst as letter (Breuker 1967,96), mar mear om de omstannichheden. Ik doel op it ôf-
brekken yn Wytmarsum en op 'e beneaming yn Bolsert. 
It hat der in soad fan dat er hastich út Wytmarsum weirekke is. Syn ôfskie foei op in 
ûngewoane tiid, fjirtjin dagen nei maaie, wylst maaie oars de tiid wie om te ferwiksel-
jen. It duorre ek hast fjouwer moanne, ear't syn opfolger begong.321 Omdat der sa't yn 
4.6.2. neamd wurdt, reden is om oan te nimmen dat GJ wer by syn âlden yn Bolsert 
yn 'e hûs kaam, soe men tinke kinne oan sykte. Bowring en oaren hawwe yn it por
tret fan 1637 dêr wat fan bespeurd (sjoch hst. 6, Ikonografy nr. 1). Mar ien dy't siik 
waard, naam of krige gjin ûntslach. Dêr is teminsten neat fan bekend. Miskien moat 
ek tocht wurde oan swierrichheden as gefolch fan syn heite posysje as hate kollek-
teur en partijman. De spanning moat doe yn maaie 1635 by JG-en-dy noch altyd grut 
west hawwe, sa nei syn passearjen begjin fan it jier as magistraatskandidaat en foar it 
totale feroarjen fan 'e magistraat yn july. Hoewol't miskien mei de "Jonckman" út 'e 
brief fan 24-5-1634 Willem bedoeld wurdt (GJ siet doe noch yn Wytmarsum), sille de 
problemen ek net ûngemurken oan GJ foarbygongen wêze. 
Unwisser liket it om in anekdoate yn ferbân te bringen mei it bestean fan de ûnder-
stelde swierrichheden yn Wytmarsum, al sil dy as er wier is, wol op 'e tiid foar Bolsert 
slaan. GJ soe ûnder it foarsjongen ynienen opholden wêze en tsjin twa lûd razende 
boeren dy't him "trachtten te overbluffen" sein hawwe: "Miene jimme dat Uwz 
Ijeave Heare, sonder bâltzen, jimme naet hearre kin!". Datithjirnetomingefalfan 
lûd sjongen hoecht te gean (sa't J.J. Kalma 1980,350 en op syn gesach Luth 1986,196-
197 derfan meitsje) kin behalven út it "overbluffen" ek blike út de útdruklike meidie-
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ling dat it mar twa boeren wienen dy't balten. De oaren songen stichtlik, holden op 
doe't GJ him ynienen stilhold, en gongen nei de ûnderbrekking mei him wer fierder. 
It soe dus wêze kinne, dat dy twa wat tsjin GJ hienen.322 

Mei polityk soe ik ek syn beneaming te Bolsert yn (july?) 1637 yn ferbân bringe wolle. 
Wis is ek dat ferbân net, mar it is al sa dat de magistraat, dy't beneamde, doe wer yn 
mearderheid ta deselde partij as JG hearde. Yn alle gefallen kin it hast net oars of GJ 
moat graach nei Bolsert ta wollen hawwe, want oars hie er him, soe men tinke, net yn 
dat broeinest bejûn. 

4.7. Freonen en kunden 

4.7.1. Net-literêre freonen en kunden 
Wa't GJ syn freonen en kunden yn Wytmarsum en Bitgum wienen, is net folie 

mear fan te sizzen as dat er yn beide plakken oan boeren jild liende en fansels fanwe-
gen syn wurk omgong hân hat mei de dûmnys. Miskien giet de belangstelling foar de 
FR, dy't Hearre Japiks Sibranda mei syn neifolgjen en Antje Feddes Hiddinga mei 
har besit fan in eksimplaar toane, werom op kunde fan har paken Jan Jacobs Si
branda en Hero Martens Hiddinga oan de dichter yn syn Wytmarsumer tiid? (sj. 
3.2.1.2). Net mear as in ûnderstelling moat it ek bliuwe dat GJ de dichter west hat fan 
it grêfskrift út 1631 foar de as frijfeint ferstoarne Gerryt Abbes Nyenhuis fan Pein-
jum, dat ik as tekst 53 (403) opnommen haw (cf 3.3.1.2).323 

Freonskip mei de grytman fan Wûnseradiel, Tiaerdt van Aylva, sa't Kalma 1938 
hawwe wol, liket my allinne al om it ferskil yn stân útsletten. Sels al soe er gelyk 
hawwe dat de grytman yn Wytmarsum de skoalmaster beneamde (wat ik mei Postma 
1940 tige ûnwierskynlik achtsje), dan noch seit dat neat oer in bysûndere relaasje. 
Ferlet fan in freon, omdat er net troude, soe Aylva dêrta brocht hawwe. GJ soe sels 
wat Kalma neamt syn aristokratysk dichterskip oan 'e omgong mei Aylva te tankjen 
hawwe! Aylva soe syn tankberens yn 1642 noch utere hawwe troch in sweager fan GJ 
as chirurgyn nei Wytmarsum te heljen.324 Dat léste is mei de feiten te wjerlizzen, want 
dy chirurgyn wie hielendal gjin famylje, sa as letter bliken dien hat. Aylva hearde 
trouwens, sa't wy by JG seagen, yn 1642 ta de tsjinpartij fan JG. 

No seit dat allinne wat, as GJ ityn it politike mei syn heit iens west hat. Om dêroer 
klearrichheid te krijen is men oanwiisd op yndirekte gegevens, want GJ hat him dêr, 
ôfsjoen fan syn wurk dan mooglik, net oer útlitten. It iennichste hâldfêst dat ik fûn 
haw, jouwe de trije testaminten dy't er as tsjûge mei tekene hat. No wol it gefal dat twa 
fan dy testaminten fan leden fan 'e famylje Van Velsen binne en it tredde fan Joost 
Schenckel, har en - tink oan de kwestje om it kollekteurskip yn 1642! - net te ferjitten 
ek JG syn tsjinstanner.325 De tsjûgen ûnder de beide earsten, it iene fan Femma van 
Velsen út 1650 en it oare fan har heit Adrianus van Velsen út 1654, dêr't beide kearen 
GJ en Haringhouk by binne, hearre foarsafïer't oer har datoangeande wat bekend is, 
by de partij fan Van Velsen. Ik nim dêrom oan dat GJ doe - en earder ek - oan dy kant 
stien hat. Hiel oars leit it lykwols by de tsjûgen ûnder it testamint fan Schenckel út 
1664. Dy hearden yn mearderheid ta har tsjinpartij, alteast yn 1649.326 Der is lykwols 
wat eigenaardichs: ien fan de tsjûgen, Regnerus Bruynsma - hoewol fan Schenckel 
syn partij - hie him yn 1652 net stipe doe't er foardroegen waard as magistraatslid, 
sa't omkeard Schenckel him net keazen hie as dykgraaf.327 Sa't liket is der tusken 
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1654 en 1664 wat feroare. Dat komt ek út, want sûnt 1657 stimden Bruynsma en 
Schenckel, mar ek Van Velsen, dy't blykber oergongen wie, gelyk!328 Dat GJ yn 1657 
ta deselde partij as Schenckel en Van Velsen hearde, soe blike kinne út syn freonskip 
mei Duco Gellij Hemminga, dy't ik ôflied út it feit dat dy syn saaklike belangen foar 
it gerjocht behertige. Hemminga, sûnt 20-7-1652 lid fan de swarde gemeente en boar-
semaster fan 1661 oant 1664, stimde fan it begjin ôf mei Schenckel mei.329 

De ommekear fan Adrianus van Velsen en oaren yn de jierren fyftich - tink ek oan 
JG syn fersyk yn 1652 om wer oan it Nachtmiei dielnimme te meien - hat foar 't neist 
it wurk west fan ds. Henricus Daventreus (Deventer 1616-Ljouwert 1664), dêr't al-
linne maryn it algemien wat oer bekend is. Hy wie in man fan "goede gaven, geleert-
heyt ende godtvruchtich".330 Doe't op 20-4-1657 yn de klassikale gearkomste beslet-
ten waard dat er in berop nei Ljouwert oannimme mocht, hie Bolsert meidield dat se 
him dêr graach hâlde woenen, want hy hie dêr "met seer goede stichtinge" stien en 
syn fuortgean soe "onraste" yn 'e gemeente ta gefolch hawwe kinne. Oan de tallen 
nij oannommen lidmaten is te sjen, dat de gemeente yn syn jierren bloeide, al hoecht 
dat fansels net syn wurk west te hawwen. It kin ek wêze dat de befolking fan de stêd 
krekt om 1650 rïinne nochal sterk tanommen wie.331 

De opbou fan 'e gemeente te Bolsert sil Daventreus lichter fallen wêze, trochdat hy 
fan it begjin ôf de hannenfrij hie. Doe'terynjuny 1651 begong, wie it oare dûmnys-
plak fakant. Dêr waard yn oktober yn fersjoen, doe't ek ds. Sixtus Hommius, de man 
dy't safolle twastriid yn 'e gemeente befoardere hie, ferstoar. Dy wie nei syn emeri
taat yn 1650 yn Bolsert bleaun te wenjen.332 Wat der nedich west hat om dr. Adrianus 
van Velsen (Ljouwert ca. 1595-Bolsert 1661) mei syn "particuliere insichten en bozen 
kop"333 ta oare gedachten te bringen, moat net te licht oer tocht wurde. Hy wie de 
machtichste man fan Bolsert, gauris Deputearre Steat fan Fryslân, ek lid fan Rek-
kenkeamer en Steaten Generaal yn Den Haach,334 en stie noch midden yn 'e striid 
doe't Daventreus te Bolsert kaam. Sa begryp ik teminsten it eigenaardige feit dat de 
steedhâlder him ein 1649,1650 en 1652 oant trije kear ta foarbygong by it kiezen fan 
in magistraatslid út 'e nominaasje. Doe't it de tredde kear der wer om gong, skreau er 
de steedhâlder dat twa kear passearjen "by menschen memorie in Bolswaerdt een 
qualificeert persoon niet is geschiet". Faaks hat de steedhâlder mei syn trije kear pas
searjen Van Velsen wol ta oare gedachten brocht.335 

GJ syn wurdearring foar Daventreus stiet buten kiif. Hy neamt him yn seis fan syn 
brieven oan Gabbema, altyd mei ûnderskieding en ien kear sels hat er it oer "Uwz 
Daventreus".336 Daventreus hie, letter doe't er yn Ljouwer stie teminsten, ynfloed op 'e 
steedhâlder.337 

Ek GJ syn freon Samuel van Haringhouk (Amersfoart 1621 - Bolsert 1675/76)338 

moat wiis west hawwe mei Daventreus. Haringhouk syn styfheit Abbe Ruyrdts, 
stoarn yn 1646,339 hearde ta de tsjinpartij fan Van Velsen, lykas ek de famylje fan 
Lamcke Siersma,340 by wa't Haringhouk yn 1651 in bern krige. Men soe dêrom der 
hast oan twivelje, oft út it tsjûgjen by de testaminten fan Femma van Velsen (1650) en 
Adriaan van Velsen (1654) wol ta freonskip besletten wurde mei, as der mei dat bern 
krijen net wat te reden west hie dat mooglik de ferhâlding fan Haringhouk mei de 
Siersma's fersteurd hat. Haringhouk en Lamcke Siersma wienen nammentlik net 
troud en krigen yn 1654 noch in twadde bern, ear't har houlik yn 1656 sletten waard. 
Lamcke wie ek mar amper achttjin, doe't se it earste bern krige.341 Yn alle gefallen 
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hawwe de beide dûmnys, Daventreus en Bornaeus, Haringhouk holpen, want oan 
har droech erop 17-1-1656 wat er neamt de "Eerstelingen van mijn smakelose vruch
ten" op, yn 'e hope dat syn "achterstal" oan har dêrmei lytser wurde soe, al wist er om 
de lytse kwaliteiten dy't er syn wurk tatocht "dat dese manier van doen niet anders 
kan uytvallen dan tot een nieuwe schuld op mijn oude kerffstock". It boek, dêr't er 
dat yn skreau, krige drompelfersen mei fan GJ en SB (dat ds. Sixtus Brunsvelt wêze 
moat).342 

GJ syn freonskip mei Haringhouk moat wol ferankere west hawwe yn gelikense 
godstsjinstige opfettingen. In oare konklúzje lykje de drompelfersen dy't er foar him 
makke om tal en ynhâld net ta te litten. Yn alle útjeften op ien nei fan 1656 ôf steane 
sokke fersen, mar it is mooglik dat GJ ek al ien levere hat foar Haringhouk syn eigen 
oersetting út it Frânsk fan Petrus Moulineus''Anti-barbarus ofte Van de onbekende Tael, 
dat yn 1652 útkaam.343 Yn 1650 skynt der noch gjin sprake fan gearwurking west te 
hawwen, want yn ds. Petrus Theodori syn oersetting fan Thomas Thaylor, Christi 
striidt ende overwinninge (Bolswart 1650) hat GJ gjin loffers. Miskien lykwols hinget it 
ûntbrekken fan ioffersen fan GJ foar 1656 (der binne noch in pear boeken fan foar 
dat jier) gear mei it feit, dat Haringhouk doe sels noch net printe en syn útjeften net 
iens yn Bolsert printsje liet.344 Haringhouk is troch Eggermont 1977 "uitgever van de 
Nadere Reformatie" neamd, "van wiens persen een aantal zeer degelijke praktikale 
geschriften is gekomen, waarbij een duidelijke voorkeur voor de Engelse schrijvers 
blijkt. De vertaling hiervan werd verzorgd door Van Haringhouk zelf, door Nollius 
Hajonides, Theodorus Paludanus, Regnerus Reen en Petrus Theodori".345 Safolle 
oan stichtlik wurk as Haringhouk joech gjin oarenien yn Fryslân út en sa iensidich 
ek net. Ryk waard er der net fan.346 

Oare Bolserter freonen of goekunden fan GJ binne net bekend.347 Se hawwe der 
grif west, mar de oerlevering ûntbrekt. Wol wurde neist Daventreus en Haringhouk 
dy't hjir ek al besprutsen binne, noch in pear neamd by de literêre freonen en kun
den (dy't folgje). In pear buorlju binne yn de noaten 315 en 316 te finen. 

4.7.2. Literêre freonen en kunden 

4.7.2.1. Siccama? 
In besprek fan de literêre relaasjes fan GJ moat om de chronology begjinne mei de 

Siccama's fan Bolsert, no't Baardt by Oplieding en üntwikkeling (4.4) al besprutsen 
is. Yn 'e literatuer oer GJ wurdt har ynfloed op him tatocht, foaral op syn kar foar it 
Frysk, dêr't sûnder fierder bewiis fan oannommen wurdt dat er dy al om 1620 hinne 
makke. Halbertsma 1824,4 en 1827,357 docht dat al, mar jout oars gjin reden as dat se 
elkoar wol kinne moatten hawwe fanwegen it foar elkoar oer wenjen. Dr. Sibrandus 
Siccama (Bolsert 1571-1622), stedssekretaris fan Bolsert, joech yn 1617 deLexFrisio-
num (ca. 801) en de Leges opstalbomicae (1323) út.348 Neffens Halbertsma 1827,358 is 
de opdracht oan de fryske Steaten foar yn it boek "een gedenkteken van den warm
sten ijver voor de oude vrijheid, oorspronkelijkheid en eer van zijn vaderland". Meij-
ering 1978,8 lit sjen hoe't Siccama mei syn wurdearring foar de Aldfryske wetten mei 
har fryske frijheidsideology past yn in nije rjochting yn 'e fryske skiedskriuwing, 
dy't mei Ubbo Emmius begjint en dy't de klam leit op de net-feodale frijheid. In 
boekje fan in oare Bolserter út itselde jier 1617 slút derby oan. Dat is it Politycq Dis-
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covrs Nopende Den Staet van Frieslandt fan Frederik Stellingwerf, doetiids konrektor 
fan de latynske skoalle te Bolsert en as sadanich foar 't neist learmaster fan GJ.349 

Stellingwerf woe dêryn oantoane dat Fryslân sûnt Karel de Grutte altyd in "Vry Lidt-
niaet des H. Roomschen Rijcx" west hie, ek yn de sechstjinde ieu, of- sa seit er yn ei-
gentiidske termen - in "Vrye Republicque". Hy beropt him ûnder mear op Siccama, 
dy't it frijheidsprivileezje fan keizer Sigismund oanhelle hie. Sels nimt er dat yn syn 
gehiel op, oerset yn it Nederlânsk, lykas oare kontrakten fan Fryslân mei Roomske 
keizers, werûnder de âldfryske eed oan Maximiliaan út 1494. Oer syn bedoelingen is 
er dúdlik: as de "Arminiaensche factie" yn Hollân har sin kriget, soe Fryslân wer ûn
der de "absolute« ende souveraynen Heerschappye" komme, dêr't Philips II nei 
stribbe hie. Syn boekje lit him ferklearje as in wapen yn 'e polityk-godstsjinstige 
striid fan it Bestân. Frysknasjonale ynspiraasje dy't ta it kiezen foar Frysk as taal 
liede kinne soe, sit der net yn en miskien hat dat by Siccama net oars west. It âlde 
fryske frijheidsideaal koe, as dat sa útkaam, wer aktualiteitswearde krije as Hollân as 
bedriging sjoen waard. It bestean fan it fryske patria-besef yn it algemien, los fan de 
fraach oft Siccama no spesjaal ynfloed hân hat, sil fansels wol fan betsjutting west 
hawwe foar GJ syn frysk dichterskip. 
Dér hong mooglik ek in oare kant fan Siccama syn "fryskens" mei gear. Ik doel op 
syn net-datearre latynsk fers, yn hânskrift oerlevere, dêr't er bang yn is dat de âlde 
deugd, ferpersoanlike yn 'e boer, ferballe wurdt (Jensma 1985,463). Oan ynfloed 
hoecht ek hjir net tocht te wurden. Earder is sprake fan in ûnôfhinklik fan elkoar ta-
passen op Fryslân fan Vergilius' bekende ferhearliking fan it lân as kontrastbyld fan 
de ûnrest fan de eigen tiid. Siccama dichte yn it Latyn, ien kear ek, foarsafïer't be
kend is, yn it Nederlânsk in drompelfers.350 

Syn soannen Rein/Renatus (Bolsert 1600-1681) en Tiaerdt/Tetardus (Bolsert 1604-
1650), dy't mooglik tagelyk mei GJ op 'e latynske skoalle sitten hawwe, waarden nei 
har akademyske stúdzje konrektor te Bolsert (1627-1637) en dûmny te Wolsum, res-
pektivelik dokter yn Bolsert (sûnt 1632) en tsjinstanner fan JG. Literêre belangstel
ling hawwe se gjin bliken fan jûn. Ynfloed op GJ fan har is dêrom ek net oannimlik 
te meitsjen. 

4.7.2.2. Geestdorp en Neiere Reformaasje 
Hiel oars leit it mei ds. Petrus Geestdorp (Harns 1607/08- Idaerd 1646). Ut 'e brie

ven fan GJ oan Gabbema, tsien jier nei syn dea skreaun, blykt wol hoe ynlik oft har 
freonskip west hat. GJ hat it dêr oer "mijn oerlijnne Geestdorp" en stiet o sa'n noed 
fan syn fersen dy't er foar publikaasje yn Klioos Kraam nei de útjouwer Hendrik Rin-
tjes stjoerdhat, sa't begrepen wurde moat. Breuker 1980d,43 tinktdatse elkoar liker-
nôch 1627 kennen leard hawwe yn Wytmarsum. Geestdorp hat dêr foar't neist sûnt it 
lést fan 1627 of it begjin fan 1628 tydlik as kandidaat-dûmny mei syn frou yn 'e hûs 
west by syn sweager, Daniel van Dam, dy't yn desimber 1628 as dûmny fan Wytmar
sum nei Nijlân gong. Foar de tiid wenne Geestdorp as studint te Frjentsjer, al wie er 
ek wol yn Harns, dêr't syn âlden oant har dea yn 'e simmer fan 1627 wennen en dêr't 
ek syn frou foar 't neist grut wurden is.351 Halbertsma 1827,364 tocht al dat se "boe
zemvrienden" west hienen, mar oer it begjin fan har freonskip liet er him net út. Sûnt 
him hie net ien mear ûndersyk nei Geestdorp dien. Kalma 1938,58 hat ûndersteld dat 
GJ en Geestdorp om 1636 hinne fia Fonteyne mei elkoar yn 'e kunde rekke 
wienen. 

233 

wumkes.nl



Nei Petrus Baardt dy't folie mear skreaun hat, wienen Geestdorp en de Skylger 
dûmny Johannes Haselbekius de fernaamste nederlânsktalige dichters fan har tiid 
yn wat no Fryslân is. Yn Geestdorp syn lyts oeuvre, dat foarsafier bekend op in lyk-
preek foar Ernst Casimir út 1633 nei alhiel literêr fan aard is, krije de steedhâlders -
Ernst Casimir (1629,1631,1632,1633), mar likegoed Hendrick Casimir (1641) -en de 
Ljouwerter dûmny Rippertus Sixti (1632, 1644) alle omtinken.352 Yn de Nassaus 
priizget er foaral har wurk foar de tsjerke. Syn literatuer stiet yn tsjinst fan it gerefor-
mearde leauwe, yn oerienstimming mei syn devys: "De gheest moet wandelen" 
(1627), letter: "Wandelt nae (ek wol: in) den geest". Doe't er mei GJ yn 'e kunde 
kaam, hie erfaaks al watpublisearre. Yn de opdracht^e« de Konst-lievendeIeucht der 
Stadt Harlingen fan syn oersetting fan Erasmus' Colloquium proci et puellae (1627) 
skriuwt er teminsten dat dit "een van de alder-eerste Werckskens" is dy't er yn it 
ljocht joech. Hy dichte it yn aleksandrinen, lykas mear fan syn wurk. Sels hat er it oer 
dy "gemeene Fransche mate, in't welcke ick na-gevolcht hebbe den Alder-
treffelijcksten ende Eeuwich-gelauriert-waerdigen Poet, D: THEODORE RO-
DENBVRG". Halbertsma 1827, 364 hat fan syn styl sein: "te ineengedrongen om 
niet dikwerf hard en duister te zijn". Dat oardiel bin ik it mei iens as ik syn wurk fer-
lykje by dat fan oaren út 'e tiid. Alliteraasje, ûngewoane gearstallingen, antitesen, pa
rallellen en útroppen om mar de earste stylferskynsels te neamen dy't jin opfalle. hat 
er hiel wat. By wize fan foarbyld jou ik in strofe út syn fers op in boek fan ds. Ripper
tus Sixti (1644), te sjongen op 'e wize fan psalm 58. 

Wat keek Gods Kerk zoo braef een' Brauer/ 
Lang te vergeefs/ te moet/ met smart! 
Tot dat daer toe nu heeft het Hart 

d'Hart-Kneeder/ schelle Waerheyd-Schaller/ 
Het Deugden-Spoor/ de Wereld-Toorts/ 
De Zondaer-Zweep/ de Ketter-Koorts. 

Representatyf foar al syn wurk binne dy rigels net. Oer it algemien is it wat floeien-
der, mar dochs treft jin oeral in swiere trant, sûnder ûnderskie fan genre, oft it no om 
lyk-, begraffenis-, trou- of heidefersen giet. Hy hie sa't liket in foarkar foar it ferhe-
vene. Dat kin trouwens ek blike út wat him yn it wurk fan P.C. Hooft sa oanstiet: 
"waerheydt, deftigheijdt, en kunst". Dat skreau er op 20-2-1644 yn in brief oan Hooft 
sels, foar 't neist ûnder de yndruk fan de Neederlandsche Histoorien (1642). Om in yn-
druk te jaan hoe't er út 'e skroeven wie (hy hie al in portret fan Hooft út Amsterdam 
besteld, en mannichien om 'e nocht neier beskie oer de dichter frege), lit ik hjir de 
beide earste strofen folgje, ek al wer as foarbyld fan syn styl. 

Aen mijn Heer P.C. Hooft. 

Hechtharss'nig Hooft, waer't hooft van alle duitsche steden 
Meer vlagge om voeren mag, als om zyn' kaizars kroon; 
Waer men der talen hooft, in dicht en vrije reden, 
Haer hooft houdt, en zoo stijgt op d'hoogste talentroon; 

Ne'erlandtsche groot' Apoll', wiens vraagbaak, in uw' boekken, 
Daer waarheydt, deftigheijdt, en kunst gaan d'hoogste draf, 
Ik daaglijks, in mijn' ziel verhongert, loop bezoekken; 
En kruip er, dank uw penn' gepropt met wondren, af 
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Gabbema giet der foar, dat er mei Hooft weirûn en him yn syn Verhaal van de stad 
Leeuwarden neidie. Hy liende GJ yn 1654 en 1655 de Neederlandsche Histoorien (1642; 
of it Vervolgh fan 1654?) en Rampzaligheden der verheffinge van den Huize van Medicis 
H541) (325,19; 329,28), mar Geestdorp sil GJ ek wol yn syn wurdearring diele 
litten hawwe. 

Mei it each op GJ syn godstsjinstige opfettingen, dy't yn syn wurk sa'n grut plak 
ynnimme, hat it grif doel om nei wat der yn dat ferbân al sein is oer syn heit en Ha-
ringhouk, ek Geestdorp syn plak yn it gereformearde leauwe neier fêst te stellen. Dat 
driuwt namstemear omdat der gjin nuansearre byld bestiet fan it Kalvinisme yn 
Fryslân yn de tiid dêr't GJ syn wurk binnen fait. 
Alderearst is der it riedseleftige grêfskrift, dat Roarda sa opjout: " . . . / . . . leerde 
D: Petreus Geestdorp in syn leven/ Praedikant tot Ydaerd, Aegum, ende Friens/ out 
38 laren welke hier begraue synde, vorder/ verwacht een Saelige opstandinge in 
Christo/ Diens lijf Ydaerd hier deckt, wiens Geest/ die breed en wydt kond vliegen; 
smoord' in/ 't Dorp, der Ampt verwanten nydt".353 Geestdorp hat it sa't liket net mei 
a! syn kollega-dûmnys like iens west. Fan rjochtingestriid, dêr't hjir op doeld wurde 
kin, blykt ek wat yn syn gedicht foar de Ljouwerter dûmny Rippertus Sixti (Frjentsjer 
1583 - Ljouwert 1651) syn Troostrijcke fonteyne (1644), dat sa beslút: 

't Is oyt 't gemeen gebruik en zeggen/ 
Dat elk der Zonne/ niet die vlied/ 
Maer/ die versch rijst/ na d'ogen ziet: 

Doch/ mits dit Boek dat we'er komt leggen; 
Houd ik 't met d'onder-gaende Zonn / 
Die't/ dien die op-gaet/ verr'affwon. 

Miskien slane dy wurden op de kwestje dy't Rippertus Sixti yn 1643 mei de Ljouwer
ter tsjerkerie hie en dêr't syn kollega Johannes Vomelius in rol yn spile. Mei deselde 
Vomelius soe Fonteyne, de freon fan GJ dy't hjirnei besprutsen wurdt, in pear jier let
ter heechgeande rûzje krije. Fonteyne beskuldige him yn't iepenbier fan skynhilli-
gens.354 Geestdorp syn geastlike lizzing seit faaks dit ek wat fan, dat syn opfolger yn 
Idaerd, Theodorus Couperus, in mystike ynslach hân hat. Couperus wie befreone 
mei de bekende Theodorus à Brakel en dy wie wer troch Rippertus Sixti oantrune om 
dûmny te wurden.355 

Binnen de famyljerûnte fan Geestdorp binne twa lju, fan wa't wat bekend is dat 
Ijocht op syn godstsjinstige posysje smite kin. De âldste soan Cornelis waard ek 
dûmny, en troude yn 1648 mei in dochter fan de ferneamde rjochtsinnige Amster-
damske dûmny en geograaf Plancius.356 En dan is der fansels syn sweager ds. Daniel 
van Dam, sûnt 1631 heechlearaar yn 'e logika te Frjentsjer.357 Dy hâlde fêst oan de 
lear fan Aristoteles en moast neat hawwe fan it Ramisme fan William Arnes (Arne-
sius), ien fan de weiwizers fan de Neiere Reformaasje yn ús lân en heechlearaar 
yn 'e teology te Frjentsjer. Godstsjinstich hawwe se miskien minder fier fan elkoar 
ôfstien. Yn 1635 pleite Van Dam bygelyks foar de beneaming fan de rjochtsinnige In-
gelsman Twissus ta professor te Frjentsjer. Hy hie yn 1625 ek by Amesius mei lof ek-
samen foar dûmny dien, wylst er doe yn 'e hûs wie by dy syn meistanner Hachtin-
gius. 

Yn alle gefallen is wis dat deselde ds. Rippertus Sixti, dêr't ek Geestdorp sa folie 
mei op hie, Van Dam fan syn jeugd ôf tagedien west hat.358 Dêrom mei de rûnte fan 
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Geestdorp wol lykslein wurde mei dy fan Rippertus Sixti. Sixti hie grut betrouwen yn 
syn eardere learmaster Sibrandus Lubbertus.359 Wumkes hat him tenearsten ty-
pearre as in steile kalvinist,360 mar letter is er ta oar ynsjoch kommen. Doe spriek er 
him oer de ieuwen hinne persoanlik ta mei de wurden: "Né, dominy Sixtus, dû bist 
gjin toar skolastikus, dy de Kristenleare misbrûkt forbleat forstânlike operaesjes; it 
is dy wol wierliken to dwaen om det ivige libben, det opspringt út de "fonteine aller 
goeden", dy op it titelblêd [fan de Geestelijcke tryumphe] útbylde is".361 Rippertus Sixti 
wie mei Amesius en ds. Adam Westerman, de skoanheit fan Van Dam. ien fan de ear-
ste en produktyfste "âlde skriuwers" yn Fryslân (ek yn Nederlân trouwens: cf. Op 't 
Hof 1987,535). Tsjin 1650 kamen der hiel wat by. Van Gent 1968 neamt yn syn ynven-
tarisaasje A. Hasius, Th. à Brakel, J.G à Besten, F. Elgersma, G. Boëtius en S. Bruns-
velt. Allegearre wurde se mei Rippertus Sixti ferbûn troch it feit dat deselde lofdich
ters fersen foar har skreaunen. Behalven Geestdorp en Fonteyne binne dat ûnder 
mear de dûmnys P. Mensonis, Ph. Kóêller, Th. Couperus en J.G.à Besten, sels alle
gearre fruchtbere auteurs fan stichtlik wurk, en guodden as Eelkje van Bouricius, Si
bylle van Griethuysen, ds. F. Oedsonius, T. Gutberleth, S.A. Gabbema, H. Bruno en 
Daventreus, meast wolbekend út 'e brieven fan GJ oan Gabbema. 
It wurk fan dy stichtsjende en boetepreekjende dûmnys stiet spand tusken sûndebe-
sef en langst nei de frede fan 'e genede. Se kinne rekkene wurde ta de Neiere Refor-
maasje, in sammelnamme foar de piètistyske ûntjouwing binnen it ortodokse kalvi-
nisme yn de rin fan de santjinde ieu. Yn hoefier oft dy beweging yn de gereformearde 
tsjerke yn Fryslân frij algemien west hat of krektgâns spanningen joech, sil op in oar 
plak as yn dit boek neigien wurde moatte. De gegevens oer Geestdorp en Rippertus 
Sixti dy't hjir oanhelle binne, wize wol op it bestean fan sokke spanningen. Yn alle 
gefallen liket GJ om 'e freonskip mei Geestdorp en oaren dy't hjir neamd binne, ta 
dy rjochting te hearren.362 Wol moat ik sizze, dat it my nij docht gjin wurk fan Rip
pertus Sixti op GJ syn boeke-ynventaris te finen, mar dêr doar ik dochs eins gjin 
konklúzjes oan te ferbinen. Oare stichtlike literatuer is der wol, dat oan 'e belang
stelling hat it him net lein. 

Yn de literatuer bestiet gjin ienheid fan opfetting oer it karakter fan GJ syn kristen-
dom. Dat komt foar in belangryk part út ûnbekendheid mei rjochtingen en feroarin-
gen yn it kalvinisme fan 'e santjinde ieu, sa't se hjirfoar oantsjut binne. Sels oan it 
kalvinistyske karakter fan GJ syn godstsjinstige opfettingen is twivele. Wagenaar 
1908,24 neamt de rigels 55,17-24 "mear âld-Mennist dan âld-Gereformeard". Fok-
kema 1929-30,409 skriuwt dat oardiel ta oan de ynfloed fan Halbertsma 1824,17, dy't 
fan GJ seit: "Zijne godsdienstige begrippen waren zo net niet gepast naar de Dordt-
sche leest, of hij stelde het wezen der godvrucht in de veredeling der menschelijke 
natuur door christelijke deugd". Mear oan deugd as oan God liket ek Koopmans 
1820,345 tocht te hawwen, doe't er Goadsfrjuen út tekst 31 mei Goedvriend oer-
sette.363 Wat no, yn 'e tweintichste ieu, algemien begrepen wurdt as in belangrike 
kant fan it santjinde-ieuske kalvinisme yn ús lân, te sizzen de neidruk op libbenshil-
liging, waard yn de njoggentjinde ieu foar in eigenskip fan it doperske leauwe hol
den. Neffens in resinte definysje fan de Neiere Reformaasje, dêr't GJ sa dúdlik yn 
past, is dat "de beweging binnen de Nederduits Gereformeerde Kerk die, zich tegen 
algemeen verbreide wantoestanden en misvattingen kerend alsmede de verdieping 
en de verbreding van de doorwerking van de zestiende-eeuwse Hervorming beo-
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eend, met profetische bezieling aandringt op en ijvert voor zowel de innerlijke door
leving van de gereformeerde leer en de persoonlijke levensheiliging alsmede de radi
cale en totale heiliging van alle terreinen des levens" (hjir sitearre neffens Van't 
Spijker 1986,5, dy't him oernimt út DNR 1983,109). Doe't Kalma 1938 it klassike hu
manisme by GJ sterker neamd hie as it kristlik leauwe, waard it kalvinistyske karak
ter fan GJ syn wurk mei klam fan wurden yn it ljocht steld troch Haantjes 1938, 
Boarnstra 1939 en Folkertsma 1946. Folkertsma 1946,54 is de earste dy't de dichter ta 
de Neiere Reformaasje rekkenet Cuperus 1950 en ek Van Popta 1970 slute har sûn-
der it mei safolle wurden te sizzen by him oan. Piebenga 1957 neamt de ûnderskate 
mieningen sûnder te besluten, Brouwer 1967a,44 siket it midden tusken Kalma en 
Folkertsma, mar Breuker 1980d en Popkema 1983,66 diele GJlykas Folkertsma by de 
Neiere Reformaasje yn. 

4.7.2.3. Fonteyne en hoflcultuer 
Fan de freonskip mei de Ljouwerter útjouwer en dichter Claude Fonteyne (Parys? -

Ljouwert 1654) jout GJ yn 'e FR mear as ienris bliken.364 Hy stjoert him syn Friesche 
Herder (tekst 45) en freget yn ruil fersen fan Fonteyne werom (92,24), hy betanket him 
foar it tastjoeren fan fersen fan Sibylle van Griethuysen (tekst 36;83) en hy beklaget 
syn dea (tekst 44;91). Fonteyne joech yn 1640 de Friessche Tjerne út (letter as tekst 6 
yn 'e FR opnommen), dêr't in pear eksimplaren fan bewarre binne yn Oxford en 
Lincoln, mar miskien hat er wol mear wurk fan GJ útjûn, dat weirekke is. In pear 
teksten út 'e FR liene har om har gelegenheidskarakter wol foar útjefte yn plano. Dat 
jildt foaral foar it gelegenheidsfers Lân-Geane, æf Friesche freugde: oer it ijn-nimmen 
fenne Sted Hulst, mey de Schansen dear by om (tekst 35;80-82) mei syn lange, útjefte-
eftige titel, dat einiget mei de skeanprinte sinspreuk fan de dichter, dêr't er ek de 
Friessche Tjerne yn 1640 mei tekene hie: 

From, yen-fàdig, sljuecht in rjuecht. 

Op in útjefte soe ek de titel Enfriesch brilloflsfreughde ... fan in houliksfers út 1649 
fan de Eagumer skoalmaster Pieter Freercks wize kinne (ed. Feitsma 1956b, 1649a), 
dy't ommers in kombinaasje liket fan "Een Friesche Brullofts-Praet" sa't de Tjerne-
útjefte fan 1640 hjit, en it "Friesche freugde" yn it fers op Hulst. Oare sprekkende oer-
ienkomsten binne lykwols eins net oan te wizen (al begjinne it fers fan Pieter 
Freercks en GJ syn fers oer Hulst beide mei "lit uws"), dat it ferbân is net sa wis. Ek it 
gelegenheidsfers Free-bea (tekst 46.24,171-174) soe los útjûn wêze kinne, teminsten it 
earste part, dat om syn ynhâld út 1647 datearje kin. De dichter winsket reewilligens ta 
frede fan alle sân gewesten, wat wol slaan moat op de ferdieldheid yn en tusken de 
sân gewesten yn 1647 oangeande de fredesbetingsten by de ûnderhannelingen yn 
Munster (Poelhekke 1948,402 e.f.). It twadde part, neffens Feitsma 1974,526 jonger 
fan stavering, slacht op in fredessituaasje en liket letter tafoege te wezen. 

Fonteyne wie de belangrykste útjouwer fan syn tiid yn Fryslân (Breuker 1980c, 181) 
en dichte sels ek frijwat, foaral yn 'e foarm fan drompeldichten foar útjeften dy't by 
him ferskynden.365 Nei de dea fan Baardtyn 1644 (Breuker 1984a,16) en Geestdorp, 
stoarn yn 1646, wie hy sels ien fan de produktyfste dichters yn it Nederlânskyn Frys
lân. Op in pear útsûnderingen nei (Gabbema mei in Heechlietberiming fan liker-
nôch 1659; T. Sonnema mei in psalmoersetting, 1661; D. van Baerdt mei Sonde kraem 
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ter bekeerde saligheyt, 1662 en Jan Sickes mei Nieuwe Temaerder Bloemendal, ca. 1670) 
kaam der sûnt 1645 yn Fryslân lange jierren eins suver oars net út as gelegenheids-
poëzy yn 'e foarm fan drompelfersen, katerntsjes fan ûnderskate auteurs of plano-
printingen, teminsten net yn it Nederlânsk. Foartiid waard dêr net folie gelegen-
heidspoëzy yn it Nederlânsk skreaun (cf. 4.7.2.8). Yn it Latyn ferskynden yn dyselde 
jierren noch wol safolle bondels. It produktyfste wie faaks de Ljouwerter riedshear 
Johannes Bouricius (1623-1671), dy't meast oersette. Fan him binne bekend Satyricon 
in corruptos hujus saeculi mores (1654); Canticum canticorum (1656), Proverbia et Can-
tica Salomonis (1660) en Paraphrasis poëtica sive Ecclesiastes Salomonis (1666). Meast 
gelegenheidspoëzy befetsje de Poemata (1656) fan de Ljouwerter advokaat Henricus 
Neuhusius, de Poemata (1668) fan de Ljouwerter rektor Tobias Gutberleth (Cruspers, 
Hessen 1609 - Ljouwert 1662) en de Camænæ juveniles (16782) fan de Ljouwerter Er-
nestus Baders (Antwerpen? - Ljouwert foar 1706). It útjaan fan latynske gelegen
heidspoëzy hie al in lange tradysje. 

Fonteyne liket buten it gelearde fermidden fan dy neolatynske dichters te stean 
(Gutberleth 1667,279-280 hat sels in spotdicht op him), marûnder de skriuwers yn 'e 
folkstaal nimt er in sintraal plak yn. Dat lit him goed sjen oan syn kontakten mei de 
grinslânsk-fryske dichteres Sibylle van Griethuysen (Buren 1621 - Venendaal 
1699).366 Dy waard yn publikaasjes fan har, dy't sûnt 1646 by Fonteyne útkamen, 
wakker prize en Fonteyne liket fan dy lofdichterij de gongmakker west te hawwen. 
Har Spreeckende Schildery (1646), in útwurking fan Heechliet 1:4 yn dichtfoarm, 
wurdt besletten troch lofdichten fan him en twa kunden fan de dichteres, de Emder 
skilderA. van den Busch (Vos 1921,185) en de Grinzer teologysk studint Albert Bie-
rama. Dêr binne trije sonnetten by mei deselde fersmjitte en rymwurden. Utgongs-
punt is ien fan Van den Busch, dêr't Sibylle en Fonteyne dan harres op folgje litte. De 
dichtwedstriid waard fuortset yn de drompelfersen foar Fonteyne syn útjefte fan ds. 
Adrianus Hasius syn Konincklycke Leyd-ster nae den Hemel (1650), santjin geastlike 
meditaasjes op psalm 32. Fonteyne noege har mei in "Heusch Versoeck" yn kwatryn-
foarm út dêr in lofdicht foar te skriuwen, dêr't se tagelyk mei in kwatryn foar him der-
op ta oan foldie, en dêr antwurde hy wer op mei in "Weer-galm". Boppedat makke se 
noch in gedicht op Hasius syn ûnferwachte dea fuort dêrnei. 

Foar de GJ-stúdzje binne dy fersen fan bysûnder belang, omdat GJ dêr syn titel-
leas fers mei it opskrift^e« den E.C. Fonteyne, over't behandigen van eenige Gedichten 
van de hoog begaefde Dichteres SIBYLLE VAN GRIETHUYSEN op skreaun hawwe 
moat (tekst 36;83).367 Mar ek mear yn it algemien jildt dat, want it hat Fonteyne west, 
dy't mei syn yntroduksje fan Sibylle van Griethuysen de literêre wediver yn 'e folks
taal yn Fryslân befoardere, en net Gabbema sa't altyd tocht is. Gabbema gong fier
der mei wat Fonteyne al losmakke hie. Doe't Gabbema yn 1653 kontakt mei Sibylle 
socht (dy't er net persoanlik koe), antwurde se in healjier letter mei it fersyk de groete-
nis oan Fonteyne en Margaretha de Heer oer te bringen!368 

Mei de literatuer bloeiden ek de oare keunsten yn 'e jierren fjirtich en fyftich yn 
Fryslân. Ik sil gjin skets jaan fan it hiele kulturele libben yn dy tiid, mar sa ticht 
mooglik by GJ bliuwe en my beheine ta de kontakten fan Fonteyne en Sibylle van 
Griethuysen. 

By it fermidden fan Van Griethuysen fait it op, hoe'n grut plak oft froulju yn-
nimme. Dat begjint - noch foar de tiid fan Van Griethuysen - om 1639 hinne mei 
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Franske van Doyum (1611/12-1661), dochter fan 'e presidint-riedshear fan it Hof, 
Orck van Doyum.369 Sels dichte se miskien net, mar se wie betûft yn Latyn, Frânsk, 
Italiaansk en oare talen en yn 'e muzyk. Willem Staeckmans (Frjentsjer 1597-1640) 
makke yn of fuort foar 1639 ûnderskate fersen op de "Friessche Musa", sa't er har 
neamde. Hy prize har om har sang en ek om de neffens him treflike karakteristyk 
dy't se mei it wurd "staet-houder" fan 'e steedhâlder jûn hie. By har en har man, ka
pitein Sibrant van Walta, útfanhûze Constantijn Huygens, doe't er yn juny 1652 by it 
ynhuldigjen fan Willem Freark en syn jonge frou Albertina Agnes wie. Ek oan de 
beide froulju Margaretha Jongestal-van Haren en Eelkje Glinstra-Bouricius, dy't Si
bylle van Griethuysen yn in noch oan te heljen gedicht út 1651 neamt, hie Huygens 
kunde. Dat blike foarsafier't bekend is de iennichsten yn Fryslân te wezen, dy't fan 
him presinteksimplaren fan syn dichtwurk krigen. Yn 1657 stjoerde er har (en Si
bylle van Griethuysen) in eksimplaar fan syn Korenbloemen (Worp VI 1896,230-231). 
Hy sil haryn 1652 troffen hawwe. Doe hater nei alle gedachten Eelkje van Bouricius 
ek syn Eufrasia jûn, dêr't se him op 3-7-1652 mei in fers en in gravearre glês foar be
tanke (Van Vloten 1869,488). Mem en dochter Jongestal stjoerde er yn 1667 in eksim
plaar fan syn Zeestraet (Worp VI 1917,215). Eelkje van Bouricius (Ljouwert 1619/20-
1682; Van der Meer 1959,43) dichte sels ek. Buten it fers foar Huygens kin ik noch in 
gedicht op 'e frede fan 1648 yn Hasius synDen Geestelycken Alarm (Leeuwarden 1648, 
útjûn troch Fonteyne), in drompelfers foar de Hemelsche Troost-Borne, dat se mei in 
lauwerkrânse nei Sibylle van Griethuysen stjoerde, en in fers Op't Kruythofvan de 
HeerH. Muntingh, dêr't Sibylle van Griethuysen ek ien op makke, beide yn Van Nij-
enborgh 1656. Dichtsje die ek de dochter fan Jongestal, Sibylle, op wa't GJ yn 1656 as 
reaksje op in gedicht fan Gabbema syn fers 42 (87-88) skreau. 

En neist sjongen en dichtsjen skilderen de froulju ek. Margaretha de Heer, dy't GJ 
syn nicht neamt (413,8), wie wol de bekendste ûnder de skilderjende froulju. Har 
âldst bekende wurk is fan 1644 (Karstkarel 1978,39). Sibylle van Griethuysen hat 
mear as ienkear op en oer har dichte, bygelyks yn it fers op de dea fan Hasius út 'e Ko-
nincklycke Leyd-ster (1650). Ik helje de beide léste strofen dêrút oan. Mei Sappho sil 
Eelkje van Bouricius bedoeld wêze. 

Vermaerde MARGARIET de HEER! 
Wiens Const-Penceel, wiens Roem, soo veer 
Als sich de Son syn Stralen stijght, 
U Bral, op Famas vleug'len vlijght: 
Ey! mael ons levendigh de Dood, 
En d' Uyt-vaert, van dees' groote Bood. 

En ghy, Ronixae Erf-Gheslacht, 
Die, met den Neb der Ganse-schacht, 
Soo geestigh speelt op't hoogh Parnas. 
Als of u Moeder Sappho was, 
Rep hier u vuyst op't treur-gheschil. 
Voor my, (helaes!) daer slibt myn Wil. 

Yn in oar fers neamt Van Griethuysen behalven Margaretha de Heer en Eelkje van 
Bouricius ek noch de frou fan Allard Pieters van Jongestal, Margaretha van Haren. 
Dat stiet yn de Hemelsche Troost-Borne (1651/52), ek wer in útjefte fan Fonteyne. De 
dichteres sprekt it boek - dat se mei ds. Eydelshemius skreaun hie - ta om nei syn lê-
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zers ta te gean. Datbinne foarname en keunstleavjende froulju yn Grinslân, Fryslân 
en Utert. It part oer Fryslân is sa: 

Beklem des Hoff-Reys Handt, en HARENS Cläre Ooghen, 
Al waer het heldre Licht/ verlicht den IONGEN-STAL; 

Die/ by ons Quissera, een wonder/ beyd/ vermooghen 
Tot Heyl van hel Ghemeen/ den Hemel ten gheval. 

Strael wijder met dijn Licht/ op't on-ghemeene wesen 
Van't Eedle Friessche Hoff; daer GLINSTRA, EEL-Rijck glimt; 

Daer Gheest/ en Eerbaerheydt/ is in dien Ziel te lesen; 
Daer Sappho op Parnas met kuysche voeten klimt. 

En daer den Lauwer-Crans met Glinstrend' Goude Lett'ren/ 
Van haer ghe-offert is/ om 't Hooft/ wiens Glory plast 

Beneden onder't Looff/ daer Plompen Lauwers plett'ren; 
En soo/ BOURICI Hooft/ maer gheen GRIETHUYSENS past. 

Dien/seggh' ick/dien/door wien/Tapeet. en Roomer-glasen, 
Beschreven/ nae de Const/ met Diamant en Naeldt/ 

De Vorsten onser Roem doen Glinstrend' Elck verbasen/ 
In wesen soo ghelijck/ waer op Ronixa praell. 

Besproey het NYE-HOF, en 's Parels Const-Penceelen: 
Om-hels DE HEER wiens Glans tot in den Hemel stijght; 

Daer al de Constenaers om Loff op't loff-top spelen; 
Daer selfs Apell' een kreuck van MARGARTTA krijght. 

Eelkje van Bouricius, sa komt yn dizze fragminten út, gravearre en borduerde ek 
noch.370 

Noch wer in oare frou út itselde hege sosiale fermidden te Ljouwert dy't har op 'e 
keunsten útlei, wie Titia van Vierssen (1641-1706; Mensonides 1952,84), dochter fan 
Assuerus van Vierssen, griffier fan Deputearre Steaten. Op har blomstikken waard it 
anonime fers Op 't Verlichten van Juffr. Titia van Vierssen ... makke (Gabbema ca. 
1659), dat wol taskreaun is oan GJ, omdat it tusken gedichten fan him yn stiet, mar 
dat oan styl en stavering te sjen foar't neist fan Gabbema is (2.2). Fan har is in hân-
skrift oerlevere, Geestelykegesangen, dêr't se yn 1676 (of letter) gedichten fan J. Loden-
steyn, A.M. van Schurman en J. Huier yn oerskreaun hat (Breuker 1988d,17). 

Fan muzyklibben, dat by Van Doyum al even oan it Ijocht kommen is, blykt ek 
út 'e lieten foar steedhâlder en adel fan Bertrand Gachet, dêr't fjouwer fan bekend 
binneút 'ejierren 1642 oant 1652. Gachet, fankomôfút'e Provence, wie sunt 1629 of 
earder rintmaster fan de fryske steedhâlders en stoar nei 1666. Hy makke foar't neist 
de muzyk en skreau de frânske tekst fan 'e lieten, Fonteyne die der oersettingen yn it 
Nederlânsk by en joech se út (Breuker 1982a, 12).371 

It maatskiplike fermidden dêr't dizze keimst yn wurdearre waard, sil de elite om de 
steedhâlder hinne west hawwe. By Franske van Doyum is al útkommen dat se de 
steedhâlder heech hie, mar dat jildt ek foar de oaren dy't Sibylle van Griethuysen yn 
har poëzy neamt en dy't kontakt hienen mei Constantijn Huygens. Allard Pieters 
van Jongestal (1612-1676) en Epeus van Glinstra (1606-1677), beide fertrouwelingen 
fan steedhâlder Willem Freark,372 wienen ferbûn oan it Hof fan Fryslân, de iene as 
(president-)riedshear, de oare as griffier. Hof en steedhâlder (dy't sizzenskip oer de 
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beneaming fan leden fan it Hof hie) foarmen fanâlds in machtsblok foar dat fan 
Steaten en har Deputearre Steaten oer, dêr't de âlde lânadel sterkyn fertsjintwurdige 
wie (Guibal 1934; J. Visser 1982,248). Nei de restauraasje fan 1637 hawwe Hof en 
steedhâlder har posysje fersterke, bygelyks ek yn it kuratoarium fan de Frjentsjerter 
Akademy (Boeles 11878,222). Foar de steedhâlder betsjutte dat in ûntjouwing nei sû-
vereine foarstlikheid. By de beskriuwing fan de spanningen yn de jierren 1635-1637 
yn 4.3.7.2. is al útkommen, hoe gefoelich oft de kwestje fan 'e sûvereiniteit tusken 
steedhâlder en âlde fryske adel as de Eysinga's en de Harinxma's doe lei. Al moasten 
se de slach ferlieze, har ferset tsjin al te folie macht fan de steedhâlder bleau oant 
1785 in faktor fan belang yn 'e fryske politike ferhâldingen. In foarbyld fan de span
ning dat meiïens de folchoarder fan de opdrachten oan Steaten en steedhâlder yn 'e 
edysje-1681 fan de Friesche Rymlerye ferklearret, is de aksje fan de hearen fan Easter-
goa oan de ein fan 'e Lândei fan 'e Steaten yn jannewaris 1659 tsjin it foaropsetten 
fan 'e steedhâlder yn De Geschiedenissen (1658) fan Chr. Schotanus (3.1.2.1.3). Der 
waard besletten om de al útjûne eksimplaren yn te lûken, al koenen de steden har der 
mar min mei ferienigje.373 Krektyn 'e steden hie de steedhâlder yn 1637 synynfloed 
fersterke, dat har fan it plattelân ôfwikend stânpunt is wol te ferklearjen. Ta wat ik no 
mar neame sil de hofkultuer fan steedhâlder en Hof hawwe dêrom fêst ek de magi-
straatsleden yn 'e steden heard. Ek de adel wie trouwens ôfhinklik fan 'e steedhâl
der. As kapitein-generaal stie de steedhâlder oan it haad fan alle regiminten dy't foe-
len ûnder de repartysje fan syn gewesten. 
Foarbylden fan adellike kultuerdragers út it steedhâlderlike fermidden binne de mi-
litêren Haring van Harinxma thoe Heeg en Duco van Hemmema. Nei in militêre 
kaï rière ûnder de steedhâlders waard Haring van Harinxma thoe Heeg (1604-1669), 
mooglik by it dellizzen fan syn amt as kapitein yn 1651, stalmaster fan Willem 
Freark. Hy skildere - dat er learde op in reis nei Italië -, dichte, en fertaalde út it 
Spaansk en it Frânsk.374 Duco van Hemmema (1603-1698), kapitein fan 'e steedhâl
derlike garde en freon fan Willem Freark, dy't er mei jild holp, liende yn 1657 syn ek-
simplaar fan de âldfryske inkunabel Druk oan F. Junius F.F. (Campbell 1938,31). 
Harinxma brûkte wol Frysk yn syn brieven.375 

In ienheid op it stik fan it leauwe foarme de hofkultuer net. De skilder Wybrand de 
Geest (1592 - ca. 1661), befreone mei Haring van Harinxma (cf. De Vries 1982,33), 
wie roomsk, en ek ûnder de militêren sieten wol roomsken.376 De goed gerefor-
mearde Eelkje van Bouricius wie befreone mei de roomske Juliana Catharina van 
Aebinga (dy neamt har yn in brief fan 25-3-1656 "Mevrouwe myn hertslieve vrien-
dinne") en se hie ek omgong mei Sophia Anna van Pipenpoy, ek roomsk (Breuker 
1980d,52). Wol fait it op dat de measte skriuwers en skriuwsters dy't hjir yn it ferbân 
fan de hofkultuer neamd binne, ek al yn it ferbân fan de Neiere Reformaasje yn 
4.7.2.2 nei foaren kamen. Dat is gjin tafal, want de literatuer yn Fryslân waard doe-
destiids fierwei meast troch kalvinisten skreaun. 

Nei de restauraasje fan 1637 koe it steedhâlderskip him ûntjaan ta in symboal fan 
fryske ienheid boppe de partijen.377 Foar de tiid moast ien dy't dêrop ta woe, him hoe
den uterje, sa'tbliken dwaan kin oan de folgjende rigels út Petrus Baardt synLoff-en-
Lijck-Gedicht Over het onduldich aff-lijven Van ... Ernest Casimyr (Leeuwarden 
1633). 
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Wat dunckt u, Friessche Jeucht, Radbodi jongste Rancken, 
Wanneer u Welvaert bloeyt, waer nae men u siet jancken, 

Wanneer u Vrydom rijst, wanneer u Eere wast, 
Wat dunckt u dat u dan op't aller-hoogste past? 

Ist niet een wacker Heer . . . 

Mei it ferwizen nei Redbad, de achtste-ieuske fryske kening, stelt Baardt hjir de 
fryske jongerein as in keningsfolk foar. Dat kin derop wize dat er de steedhâlder as 
sûverein seach. Neitiid soenen Radbod en syn froulike wjergea Ronixa (ek al by 
Starter) gauris yn poëzy neamd wurde, sa't al bliken die oan de oanhelle fragminten 
fan Sybille van Griethuysen. Foaral Tobias Gutberleth neamt Radbod faak.378 

De ienriedige beneaming troch de Steaten fan Fryslân yn 1640 fan Willem Freark 
ta har steedhâlder is as politike besegeling fan de ienheid te sjen, ek al wie de ienrie-
digens dan mooglik omdat syn tsjinstanners noch minder fielden foar in steedhâl-
derskip fan Frederik Hendrik oer de hiele Uny. Sûnt wie de steedhâlder de mach-
tichste yn 'e provinsje. Guodden fan de âlde fryske adel as Tjalling van Eysinga en 
Sjuck van Burmania moasten har nei him skikke, woenen se meidiele yn 'e macht, 
sa't J. Visser 1982, 243 e.f. sjen litten hat. 
De tanimmende tsjinstelling fan Fryslân (lykas trouwens fan oare gewesten) foar 
Hollân oer fersterke it fryske ienheidsbesef om 'e steedhâlder hinne. 
De hollânske macht waard droegen troch de seehannel fan 'e Eastyndyske kom-
panjy, dy't in Amsterdamske oangelegenheid wie. Al yn 1633 hienen Fryslân en 
Grinslân yn har protest tsjin de fredesûnderhannelingen mei Spanje op it Amster
damske belang by frede wiisd, dat tsjinne wie mei in Spaansk Antwerpen. Ear't it ta 
frede komme koe, moasten earst alle Nederlannen befrijd wurde, ornearren se (Geyl 
1937, 65, 72). Op 30-9-1643 notearre Willem Freark yn syn deiboek: "De Hollanders 
worden heel staut en soecken heel te predomineren oover de andere provinciën ende 
mettertijt het heel gesach te krieghen".379 It ôfskaffen fan it steedhâlderskip yn Hol
lân en oare gewesten nei de dea fan Willem II yn 1650 fersterke de posysje fan de 
fryske steedhâlder, net allinne omt er no ek Grinslân derby krige, mar ek om it gear-
fallen fan anti-Amsterdamske en pro-steedhâlderlike sentiminten yn Fryslân. Fon-
teyne publisearre yn syn Heerenfeenster almanach foar 1651 in skerp spotdicht op 'e 
Amsterdamske reginten Bicker ("Bickers syn vergifte kickers") en al waard er der 
troch Deputearre Steaten mei 100 ryksdaalders om beboete, it is de fraach yn hoe-
fier't de straf oplein waard om Hollân mar tefreden te stellen.380 Ek by GJ binne 
spoaren fan in anti-Amsterdamske hâlding. Dat kin blike út syn ferliking fan 'e stêd 
mei it "trotse Tijrus" (408,1; 1656) en mei Mercurius dy't "Friesche" (lês: de Friezen 
dy't it mei Cromwell hâlde?) mei helpe sil te ferneatigjen (tekst 9, ca. 1654; 5.3.9.5)). Ie-
pentlik anti-Amsterdamsk is it anonime Amsterdamse ware Afoeeldinge (tekst 58), dat 
lykwols net fan him hoecht te wezen. GJ's freonskip mei de Amsterdamske dichter 
Johan Boogaard is mei dy hâlding net yn striid. Boogaard hearde by de rûnte fan 
Rembrandt (sj. 4.7.2.7), dêr't nei 1640 it tema fan Mercurius en Argus dat GJ kombi-
nearre liket te hawwen mei dat fan de Danaïden, tige populêr wie, wylst it oars, ek yn 
it bûtenlân, net folie brûkt waard.381 

It seit himsels dat sa'n ienheidssymboal him by útstek liende ta de fersterking fan 
frysknasjonaal besef. De nije ienheidskultuer om 'e eigen steedhâlder hinne frege 
om in eigen identiteit, wat de wurdearring foar de eigen.skiednis en de eigen taal 
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stipe hawwe moat. As in yllustraasje fan de frysknasjonale symboalfunksje fan de 
steedhâlder kin de oanklaaiing fan de earepoarten tsjinje, dy't yn 1652 oprjochte 
waarden by it ynheljen fan Willem Freark en Albertina Agnes te Ljouwert, nei't se yn 
Kleef troud wienen. In beskriuwing fan dat ynheljen - de earste yn syn soarte dy't 
oerlevere is - hat Fonteyne makke en útjûn (Fonteyne 1652). Hy is mooglik ek de 
dichter fan de rymkes en it harderssankje dy't derby te pas kamen. Op it toniel fan 'e 
poarte op 'e hoeke fan 'e Wurdumerdyk en de Nijstêd siet de "Friesche Vryheydt" 
mei "twee witte Pluymen, en een op-staende witte en Orangnie Puntje" op 'e hoed. It 
oranie puntsje betsjutte "dat de verkreuckte Vryheydt door Beleydt en Manhaf-
ticheydt van Oragnien enNassauw, wederom in haer eerste staet is her-stelt". Fierders 
stienen der op dat toniel ûnder mear twa mânlju "op't oud Friesch ghekleedt", de 
iene mei "de oude Friesche schotel" yn 'e hân, de oare mei "een groote Friesche 
Drinck-hoorn". Yn 1675 stjoerde Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, fan 1641 ôf 
sekretaris fan de steedhâlder en sûnt 1657 hofmaster, in eksimplaar fan GJ syn Frie
sche Rymlerye oan Constantijn Huygens,382 sa't er dat earder, yn 1642, dien hie mei 
roufersen op it ferstjerren fan Sophia Hedwig, widdo fan steedhâlder Hendrik Casi
mir, en yn 1651 mei in boek mei fersen (Feitsma 1978a,l 11). Dat boek, dêr't Huygens 
him op 20-6-1651 foar betanke, hat nei alle gedachten de Hemelsche Troost-Borne 
west. Huygens neamt it "les rejouissances de vos poëtes de Groninghe" en ik wit gjin 
oar boek dêr't safolle Grinslanners mei drompelfersen yn steane: Philippus Hu-
malda, Regnerus Wolphius, Johannes Toxopaeus, J.J. Schipper, Wilh. Janssonij Zyt-
sema en dan Sibylle van Griethuysen sels noch. By al dy Grinslanners is it tal Frie
zen (Claude Fonteyne, Eelkje van Bouricius en Hero Galama) mar lyts, dat sa 
ûnkrekt is Huygens net, as er wier mei syn "poëtes de Groninghe" op dit boek doelt. 
Huygens hie Sibylle yn 1648 yn Grins troffen (Worp 1885,2). 

Foarsafier't Fonteyne dat noch net dien hie, soe Gabbema GJ yn de hofkultuer be
hebe troch him te ynspirearjen ta fersen op Margaretha de Heer (tekst 64), de fryske 
steedhâlder (teksten 37 en 40), Sibylle van Jongestal, de fjirtjinjierrige dochter fan Al-
lard Pieter (tekst 42)383 en foar Johan van Nijenborgh (tekst 65) (dy hearde der yn 
1651, dus foar Gabbema syn tiid, ek al ta).384 Mar it begjin leit al yn 'e Fonteynetiid 
en it is sichtber yn it foar GJ nije genre fan gelegenheidsfersen op keunstners (tekst 
36;83) en foarst (teksten 35,80; tekst 63,411).385 Ek syn hardersfersen koenen wolris 
tsjin de eftergrûn fan de hofkultuer sjoen wurde moatte. It âldste fers mei in harders-
figuer is foar 't neist Herders njueto Pales (tekst 11), dat ik op 1648 datearje.386 Harders-
poëzy hie fansels al in lange literêre tradysje, mar dêrom is it krekt opmerklik dat GJ 
dêr frij let mei liket te begjinnen. Yn dat ferbân lykje fierders ek te passen GJ syn fer-
talende proazabewurkingen fan fragminten út frânske mytologyske leafdesromans 
oer foarstebern, Paris forlittende Enone, In her kleijen dear oer (tekst 24;39) en Historje 
Fen Dorilis in Cleonice (tekst 51;345), dy't nei alle gedachten ek fan foar de Gabbema-
tiid datearje.387 De arkadyske smaak dy't út dy proazastikken en út de harderspoëzy 
sprekt, komt yn 'e portretkeunst fan de Ljouwerter skilder Wybrand de Geest yn 'e 
jierren fjirtich op as er bern út 'e elite as harders útbyldet (L. de Vries 1982,18). 

Op it mooglike ferbân fan de fersen op de steedhâldersbern (teksten 37 en 40), 
Hulst (tekst 35) en Gustaaf Adolf (tekst 41) mei ien beskate persoan út it fermidden 
fan de steedhâlder is wiisd troch Feitsma 1978a,112 (dy stúdzje lei yn 1975 al klear; 
Feitsma 1975a,115). Sy tinkt oan Philip Ernst Vegelin van Claerbergen, mar sjocht 
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him as fertsjintwurdiger fan de fryske adel. It fers op Gustaaf Adolf soe yndied mei 
him te krijen hawwe kinne (syn heit wie sneuvele yn tsjinst fan Gustaaf Adolf), mar it 
lit him ek ferklearje as in blyk fan wurdearring foar de protestantske foarst. It 
"fjuecht-winst trogh mijn bloed", dêr't it mei beslút, liket te ferwizen nei Kristus. De 
oaren slane op Nassau en Oranje, útdruklik tekene as protestantske foarsten. Ik soe 
alle trije ek leaver mei oare gelegenheidsgedichten oer foarname en keunstsinnige 
lju en mei de arkadyske proazastikken yn ien ferbân sjen wolle en Vegelin as ien 
fan 'e minsken út it fermidden dat sok wurk wurdearre. Dy opfetting hat op Feitsma 
harres foar, dat der mear fersen en ferskynsels mei ferklearre wurde kinne. Vegelin 
liket my ek earder in fertsjintwurdiger fan de steedhâlderlike hofkultuer as fan de 
adel. Dat leit al yn 'e reden omt er in amtner fan 'e steedhâlder wie, mar fierders is it 
ek de fraach hoe heech oft de adel fan 'e Vegelins oanslein is. Se trouden yn alle ge
fallen buten de adel yn it amtlik patrisiaat: Philip Ernst yn 1643 mei in dochter fan 
rekkenmaster Hessel van Sminia, Hessel yn 1683 mei ien fan de skriuwer fan Depu-
tearre Steaten, Assuerus van Vierssen.388 It soe sels wolris wêze kinne, dat de Frys-
kens fan Hessel, sa't dy blykt út syn fersen op 'e Friesche Rymlerye, opfette wurde 
moat as in teken hoe't it patrisiaat him identifisearre mei wearden dy't fanâlds 
heechholden waarden troch de âlde, autochtone adel. Datselde kin jilde foar De 
Schepper, as er ityn syn lofdicht foar Gabbema op 'eútjeftefan 'eFRfan 1681 oerit 
fêsthâlden fan it Frysk by de adel hat (258,25-28). Dy wie doe grytman, wat foar ien út 
it patrisiaat wol bysûnder wie, want oant syn tiid ta hie dat amt in adellike oangele-
genheid west. Ek Hessel waard grytman. 

4.7.2.4. Junius 
Gjin literêre, mar taalkundige belangstelling makke dat Franciscus Junius F.F. 

(Heidelberg 1591 - Oxford 1677)389 GJ syn kunde socht. It is net alhiel wis dat GJ wit
ten hat wa't er foar him hân hat, want Junius kaam ûnder de skûlnamme Nadabus 
Agmonius,390 mar it doel fan syn komst hat er grif wol sein. Namme as taalgelearde 
hie Junius doe noch net. Syn earste publikaasjes op taalgebiet, de Observationes in 
Willerami Abbaus Francicam Paraphrasin Cantici canticorum en syn útjefte fan Caed-
mon ferskynden yn 1655. Yn it earste stiet ek wat santjinde-ieusk Frysk.391 Wanneart 
er mei syn talestúdzje begongen is, fait net krekt te sizzen, mar yn 1644 liket yn alle 
gefallen Vondel der noch gjin weet fan hân te hawwen en dy wie grif goed op 'e 
hichte, want Junius wie in sweager fan syn freon en karmaster Gerard Vossius. Yn 
syn gedicht op Junius dat jiers makket er taspilingen op Junius syn boek oer de skil-
derkeunst (1637) en op ien oer kriichskeunst (1644; Michels 1941,76), mar oer talen 
praat er net. 

De grutte fraach yn 'e GJ-stúdzje wat Junius oangiet, is al sûnt De Crane 1821 de 
datearring fan syn besite. Timmer 1957 is nei yngeand ûndersyk op 'e jierren 1646-
1648 útkommen, mar hy hâldt mear iepen plakken oer tusken 1644 en 1655, dêr't dy 
besite yn alle gefallen tuskenyn sitten hat (Siebs 1895, 59),392 dat in ein oan de dis
kusje koe er net meitsje. J.J. Kalma 1960,66, dy't ûnderstelt dat Junius by William 
MacDowell yn Nijlân yn 'e hûs west hat, tinkt leaver oan 1652-1653393 en dat docht 
Kerling 1985,40 ek. Dêr wie noch romte tusken de wol bekende ferbliuwplakken yn 
en boppedat soe itbrûken fan in skûlnamme dan gearhingje kinne mei de Earste In-
gelske oarloch. Ik haw op 'en nij socht om datearre lokalisearring fan Junius tusken 
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1642 (omdat er doe foar fjouwer jier nei Nederlân kaam) en 1655. (Sjoch foar in oer-
sjoch fan de útkomsten bylage 10.2).394 Junius hat oant yn 1642 as behearder en sam-
ler fan in útsûnderlik rike en grutte antikwaryske kolleksje by Thomas Howard, 
graaf fan Arundel ûnder Londen, yn tsjinst west.395 Yn de jierren 1642-1646 fait syn 
reis nei Nederlân as begelieder fan Aubrey de Vere (in soan fan de graaf fan Oxford, 
dy't troud wie mei Bauck van Hemmema út Beltsum). Se hawwe sa't liket meast yn 
Den Haach wenne. Dêrnei is der in grut gat fan mear as twa jier oant de ein fan 1648 
ta. Oare gatten, langer as tsien moanne, binne der net, dat as J.G. Graevius (1694), 
oanhelle en oerset troch Haantjes 1929,244, gelyk hat dat Junius twa jier lang yn 
Fryslân west hat, dan moat dat earne tusken maart 1646 en ein 1648 west hawwe, sa't 
Timmer 1957 ek al konkludearre hat. 

Neffens Gabbema soe Junius út Ingelân wei nei Bolsert gongen wêze. Timmer 
1957 144 betwivelet dat, omdat dy derfan útgiet dat der amper mear tiid foar in reis út 
Den Haach nei Ingelân west hat foar syn ferbliuwyn Fryslân. As Junius yn it alder-
lèst fan 1648 nei Ingelân weromreizge wêze soe, dan soe dat al kinnen hawwe, mar 
Timmer ûnderstelt dat er earderyn 1648 al by D'Ewes wie. Dy skriuwt yn 1649 nam-
mentlik, dat Junius doe op 'en nij ("per integrum") by him wurke.396 No soe it lykwols 
ek wol wêze kinne, dat in eardere besite oan D'Ewes net yn 1648, mar yn 1646 set 
wurde moat. Sir Simonds d'Ewes (1602 - april 1650) hold him al jierren dwaande mei 
it tarieden fan in angelsaksysk wurdboek mei grammatika en wist hiel skoan dat syn 
plannen kennis fan it Frysk tige winsklik makken.397 Hy moast it opnimme tsjin Jo
hannes de Laet (1581-1649) út Leiden, dy't ek in angelsaksysk wurdboek ûnder han-
nen hie. De Laet hie al yn 1616 belangstelling foar it (Ald)frysk.398 Nei't se earst in-
kelde jierren korrespondearre hienen, gong D'Ewes sûnt 1645 faaks minder 
ïepentlik te wurk.399 It soe dêrom wol wêze kinne, dat Junius yn oerlis mei D'Ewes nei 
Fryslân set is. D'Ewes soe fan de graaf fan Oxford - dy't er koe (Haantjes 1929,254; 
DNB V, 701) - heard hawwe kinne dat Junius de hannen frij krige, en kontakt socht 
hawwe kinne. Ofgeande op Watson 1966,43,12 moat men dat hast ek wol tinke, want 
dy seit dat Junius hieltyd yn 'e deiboeken fan D'Ewes neamd wurdt. Dy deiboeken 
rinne foarsafïer't se bewarre binne oant 24-3-1647.400 Mar Watson hat him fersind, 
want it blykt net Franciscus te wezen, mar Patrick Junius dy't D'Ewes neamt. Men 
mei dus oannimme dat Junius en D'Ewes earst nei 24-3-1647 mei elkoaryn 'e kunde 
kommen binne. Dat betsjut dat Timmer grif gelyk hat mei de eardere besite oan 
D'Ewes op 1648 te datearjen. Rekkenet men no dat Junius neffens syn brief fan 29-1-
1649 NS nei syn reis nei Fryslân yn alle gefallen noch yn it noarden fan Ingelân west 
hat, dan kin it hast net oars of hy moat al inkelde moannen foar de ein fan 1648 yn 
Ingelân werom west hawwe. De twa jier yn Fryslân moatte dan earne tusken maart 
1646 en de hjerst fan 1648 yn lizze. 

Dy twa jier hat er net alhiel by GJ trochbrocht. Gabbema hat it oer "eenige tijd", 
wylst Hilarides wit dat er ek yn Molkwar west hat (Haantjes 1929,245). De oantekens 
dy't er by G J makke hat, kinne maklik binnen in healjier dien wêze. Mei elkoar giet it 
om tsien teksten dy't behannele binne. By allegearre hat er oantekens makke, fjou
wer moast er ek noch oerskriuwe, omdat dy net printe wienen.401 It leit yn 'e reden 
dat Junius earst nei GJ gongen is, ear't er him fierder oariëntearre, lykas blykber yn 
Molkwar. GJ wie nei de dea fan Petrus Baardt, dy't yn 1644 stoarn wie (Breuker 
1984a, 16), ek de iennichste dy't Frysk skreau, en stúdzje fan it Frysk waard der doe yn 
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24. Oantekensfan Juniusfoar Vlitius oer Frysk, dêr't GJas karmasteryn neamd wurdt (Lambeth Ms 783, 
p. 242; Lambeth Palace, Londen). 
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uS lân ek net makke foarsafier't bekend is. De Laet net meirekkene. Dêrom tink ik al 
mei al. dat de lessen fan GJ oan Junius yn 1646 begongen binne en mooglik ek fier-
hinne har beslach krigen hawwe. 

Oft Junius by GJ fûn hat, wat er socht, is de fraach. Hy hat foar 't neist ferwachte in 
taal te hearren dy't it Angelsaksysk better as hokker oare libbene taal fersteanber 
meitsje soe. Dêr soe teminsten syn besyk oan Molkwar (en Hylpen?) op wize kinne, 
de plakken dy't doe al de namme hân hawwe moatte dat se it Aldfrysk bewarren 
(Feitsma 1978b, 160). GJ koe him foar Aldfrysk nei alle gedachten net helpe. Oer it 
Hylpersk hawwe se it foar 't neist wol hân. Junius, dy't it dialekt inkeld ris oanhellet. 
hat miskien "wâle" fan GJ heard (Feitsma 1978e,171).402 Taalkundige ynfloed fan Ju
nius op GJ, bygelyks op it stik fan de stavering, sa't De Haan Hettema mear as ien 
kear, bgl. 1837,272 ûnderstelt, is neffens Feitsma 1978c,l 8 min út te meitsjen, mar hiel 
goed mooglik (cf. Feitsma 1974,688). Ik kin net beoardielje oft de kennis fan taalfer-
hâldingen dy't GJ syn learling Hero Galama yn 1661 sjen lit (it Ingelsk is neffens him 
"Uyt Friesch en Fransch en Duytsch en oud Roomsch t'saem gesmeedt") op Junius 
weromgean moat. Yn Fryslân sels waard soks ca. 1525 yn fierhinne gelikense bewur-
dingen ek al skreaun.403 

Junius hat de lessen fan GJ mei nocht folge. Gabbema hat dat fan himsels heard 
(274,7-8) en it blykt ek wol út de wurden dêr't er GJ gauris mei oanhellet yn syn ant-
wurden op fragen fan J. Vlitius. Hy hat it bygelyks oer "Gisbertum Johannis (!), vi-
rum optimum ac meum in hisce antiquitatibus Frisicis præceptorem". Ek foar GJ 
syn dichtsjen hie er wurdearring. De rigels 58,1-20 fan tekst 30 (Reamer in Sape), dêr't 
er Vlitius in ôfskrift fan stjoerde, neamt er sels gouden fersen (ed. Feitsma 1956b, 110). 
It byld fan de iensume ûnbekende dichter dat Kalma 1938 tekenet, en dat Galama 
1963c,l 1-12 - ûnder ferwizing nei deselde opfetting by Halbertsma 1827,395 - oer-
nimt, strykt net mei de feiten. 

4.7.2.5. Gabbema 
Fan grut belang foar de kennis fan it wurk fan GJ hat Simon Abbes Gabbema 

(Ljouwert 1628-1688) west. Troch syn útjeften binne fan in oantal teksten farianten 
oerlevere en hiel wat oaren soenen dêrsûnder net iens bekend west hawwe.404 By dy 
lésten is ek in samling fan 26 brieven fan GJ oan him, dêr't - lykas trouwens út in 
stikmannich oare teksten (27/27a, 28, 33, 43, 44, 45 (cf. 120,1-8) en 47) - ek út blykt 
hoefolle oft Gabbema foar GJ sels betsjut hat. Hy ynspirearre him ta nij wurk, en 
stjoerde him wurk fan oaren. Dêrom hoecht it jin gjin nij te dwaan, dat Gabbema 
yn 'e GJ-stúdzje in grut plak ynnimt. Dat jildt dan foaral de fraach wat syn ynfloed 
op GJ west hat, want it gefal wol dat de Gabbemateksten yn GJ syn wurk der om har 
styl útrinne. Dy fraach is min op te lossen, omdat de stylferoaring net maklik te da-
tearjen is en it begjin fan de freonskip ek net. Ek ûntbrekt it buten de brieven oan ge-
nôch oare ynformaasje om nije kontakten altyd mei wissichheid fan âldere fan foar 
de Gabbematiid te skieden. Ik sil my op dy beide haadproblemen yn 4.7.2.6-7 en 
4.7.2.8 rjochtsje, mar jou earst in oersjoch fan Gabbema syn ûntjouwing en fan aard 
en ferrin fan de freonskip mei GJ. 
Gabbema waard grut sûnder heit. Dy flechte yn 1635 om skulden en polityk - hy wie 
klerk fan de ûntfanger generaal Bootsma; cf. 4.3.7.2 - de provinsje út en kaam der by 
syn libben net werom. De soan studearre te Utrecht (1647), Grins (1649,1650) en te 
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/4. WOT Halen, Simon Abbes Gabbema 
(tin; 11x9: Ryksmuseum Amsterdam). 

Leiden (1650, 1651), mar kaam yn febrewaris 1652 sûnder graad by syn 
(heal)bruorren en -susters yn 'e Nije Easterstrjitte te Ljouwert werom.405 By har 
bleau er, as frijfeint, oant syn dea ta yn 'e hûs, al hat er yn it begjin fan de jierren 
sechstich in skoftsje in hûs of in keamer fan Claes Pieters Hoeckstra hierd (Breuker 
1982b,37). Op it lést bleau er allinne oer mei syn suster Walckien. dy't er syn neilit-
tenskip tamakke "met recommandatie omme mijnen boecken daer aff ick van den 
jeught een liefhebber hebbe geweest, soo veel doenlijck in eeren te holden". By it hûs 
yn 'e Easterstrjitte wie ûnderwilens in hôf mei in simmerhûs kocht, dat him romte 
joech foar syn leafhawwerij yn planten (341,7-10; 342,4-6).406 Hy waard op 27-11-1661 
lidmaat fan 'e gereformearde tsjerke. Hoe slim oft syn problemen mei de drank west 
hawwe, is min te sizzen, mar drankskulden hawwe him sûnt syn studintetiid syn 
hiele libben pleage. ek nei 't er yn 1659 ta lânskipsskiedskriuwer beneamd 
wie.407) 

In oersjoch fan Gabbema syn wittenskiplike publikaasjes, dy't foar in part earst 
nei syn dea troch Tobias Gutberleth jr. besoarge waarden, stiet yn it NNBW. Sa min 
as Halbertsma 1827,386-390 tinke oaren der net oer.408 Ek oer syn styl fan skriuwen 
en syn dichtwurk hat Halbertsma in oardiel dat net elkenien dielt, mar dêroer aan-
sen mear (4.7.2.8). Earst wol ik op grûn fan in chronologysk oersjoch fan syn wurk-
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sumheden besykje wat fan de eftergrûn te sketsen dêr't de brieven fan GJ tsjin sjoen 
wurde moatte. (Sjoch foar oersjoch en boarnen bylage 10.3).409 

Gabbema hat in man fan provinsiaal formaat west. Mei gelearden oan neder-
lânske universiteiten hie er amper of gjin kontakt en likemin mei lju út it bûtenlân.410 

Al ridlik gau nei't er yn Fryslân weromkommen wie, rjochte er him op wat ik neamd 
haw de hofkultuer. Tenearsten wie klassike filology en leafdespoêzy noch haadsaak, 
wol te sjen as fuortsetting fan syn belangstelling út 'e studintetiid, mar al yn jannewa-
ris 1653 skreau er in gelegenheidsfers foar in ferstoarne riedshear en in healjier letter 
socht er kontakt mei Sibylle van Griethuysen. Ta syn neiste kunden hearden doe al 
de riedshear Theodorus Saeckma en de jonge Gysbertus van Vierssen (1638-1697), 
soan fan Assuerus van Vierssen, wylst er ek kunde hie oan A.P. van Jongestal (1654). 
Yn deselde rjochting fan oriëntaasje op 'e hofkultuer wize syn fersen foar Margare-
tha de Heer (1654), Sibylle van Jongestal (1656), Eelkje van Bouricius (1657), Titia 
van Vierssen en Albertina Agnes, de frou fan 'e steedhâlder (1660). De bypassende 
(rysknasjonale belangstelling foar taal en skiednis, dy't er trouwens yn 1649 mei syn 
âïdfryskeftich promoasjefers en syn oan GJ ûntliende sinspreuk al sjen litten hie, op-
penearre har foarsafier't myn gegevens rikke foar it earst ein 1653, doe't er him sa't 
liket yn de kerstening fan Fryslân ferdjippe.411 Yn 1654 blykt út syn belangstelling 
foar it wurk fan Joannes Schefferus út S weden wat fan taalhistoaryske stúdzje. Doe 
wie er ek dwaande mei in gedicht op in ûnderwerp út 'e fryske skiednis (de oertocht 
fan Friezen nei Ingelân yn 'e tiid fan it Folkeferfarren) en it oare jiers wurke er oan 
in skiednis fan Fryslân. 

Miskien hat er yn it ramt fan syn stúdzje fan it âlde Fryslân kontakt mei GJ socht, 
want dat liket yn 1654 lein te wezen. Fan belang by it feststellen fan de tiid dat se el-
koar kinnen leard hawwe, is it datearjen fan brief I en in analize fan brief II fan GJ 
oan Gabbema (324-325). Hoewol't de nûmering suggerearret dat brief I de earste is, 
binne dêr dochs gans arguminten tsjin yn te bringen. 
1. Brief II fan 19-11-1654 kin hiel goed oan it begjin fan de korrespondinsje 
stean: 
a. GJ en Gabbema metten elkoar op 11 -11 -1654 by Margaretha de Heer, wat oant no 
ta beredenearre wurde moast (Breuker 1982b,36), mar dêr't no it bewiis fan te lever-
jen is mei de brief dy't ds. Daventreus op 13-11-1654 oan Gabbema stjoerde. Dêr stiet 
yn dat GJ him op 12-11 de groetenis fan Gabbema oerbrocht, tagelyk mei fersen fan 
Gabbema en oaren út Ljouwert.412 Op dy alfte novimber kin ôfpraat wêze, dat GJ in 
gedicht meitsje soe op Het Hooghe-Lied fan Gabbema (325,26). 
b. De fersen dy't Bruno (nei 2-6-1654 NS) en oaren faaks al op syn wurk makke hie-
nen, hie Gabbema foar 't neist wol earder jûn of stjoerd, as GJ en hy elkoar al langer 
kinnen hienen. No hat er se - sa soe ik it begripe wolle - nei 11-11 oerskreaun 
en neistjoerd. 
c. Gabbema oerlaadt GJ mei boeken om te lézen en jout him ek ien mei in ferear-
jende opdracht. Dat past goed by in begjinnende freonskip. 
d. De toan fan de briefis frij formeel: der wurdt frege "al to met" ris te skriuwen, krekt, 
as soe dat noch net bard wêze, en der stiet ek gjin "Greate Stalcke" of sokssawat 
boppe. 
2. Brief I begjint fuort mei "Eerste vriend" en ûnderstelt ek om oare redenen al lan
ger kunde: nei't GJ al oan it lézen wie (yn grammatika en âldfryske teksten? cf. 
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3.1.2.1.1.2), hat Gabbema him noch ûnderrjochte (lês: skreaun?) oer de th. It kin dêr-
om min wier de earste brief wêze.413 

3. Brief I hat de (seldsume?) staveringôa, dy't Feitsma 1974,516 net foar 1655 fûn hat, 
mar ek noch yn 1661 (fan letter is gjin Frysk fan GJ bekend). 
Ik hâld it der dêrom op, dat brief II de âldste briefis en dat dy ridlik gau skreaun is, 
nei't GJ en Gabbema mei elkoar yn 'e kunde kommen wienen. En wat brief I oan-
giet, as dat wier net de earste west hawwe soe, dan hie Gabbema om de ôfwikende 
taal en de oansluting by de foarôfgeande grammatikale stikken en de âldfryske tek
sten út J en U dochs noch wol reden om him foarop te setten. De fraach wannear't er 
dan wol skreaun wêze soe, liket net sa maklik te beantwurdzjen. Miskien moat sels 
tocht wurde oan ca. 1661 of wat earder, doe't Gabbema kontakt mei Junius hie. Dêr is 
ek reden ta, omdat Gabbema âldfryske kodeksen as J en U mooglik earst krigen hat 
doe't er yn 1659 lânskipsskiedskriuwer waard.414 

GJ wie tige wiis mei de freonskip, sa't út 'e brieven wol bliken docht. Dêr hie er 
miskien ek in bysûndere reden foar. Doe't se mei elkoar yn 'e kunde rekken, moat er 
nammentlik grut ferlet hân hawwe fan in oardiel oer syn jongste wurk, de beriming 
fan in grut tal psalmen. Hoe hyt oft er op Gabbema syn oardiel oer dat wurk wie, 
blykt wol oan syn útsjen nei wiidweidiger reaksje as dy't er op 'e Friesche Herder al fan 
him krigen hie (328,26-27) en oan syn útskroevenheid oer de wurdearring (330,1-13). 
Noch mar goed fjirtjin dagen nei it ferstjoeren fan syn (48: Feitsma 1974,508) psal
men en lofsangen begong er in nije brief mei de wurden: "To dizze stuwne to habbe 
ick, mey on-gedild, wachtje ney ändert" (333,2; 3-8-1655) en doe't er dat net krige, 
naam er him foar om net wer te skriuwen ear't er it hie (334,9-11; 17-9-1655). Wat oan 
GJ syn freonskipsbetsjûgingen opfalt, is dat se it sterkst binne yn deselde brieven 
dêr't er of foar wurdearring yn tanket of derom freget (330 en 337, brieven fan 7-5-
1655 en 26-7-1656). Der sit wat twingerichs yn syn brieven, dat net past by syn leech-
lizzen fan eigen wurk (330,5-7; 7-5-1655; 337,13-15; 26-7-1656). Hy moat der krekt 
hege ferwachtings fan hân hawwe. Dy selsbewustens hat Kalma 1938, 53 en 212 net 
sjoen. Hy leit alle klam op 'e freonskip, dy't er út de brieven lést. Dy hat der grif west, 
ek fan Gabbema syn kant, hoe't GJ soms ek klaget oer it útbliuwen fan ändert. Oars 
soe er GJ net hieltyd wer wurk fan himsels en oaren as de Ljouwerter latinisten Oed-
sonius en Gutberleth stjoerd hawwe, ek doe't er mear en mear nei't men oannimme 
mei yn beslach nommen waard troch histoarysk ûndersyk en it útjaan fan klassike 
teksten en humanistebrieven. Kalma 1938,57, dy't tinkt dat GJ yn Gabbema teloar-
steld is, fynt de gong fan saken mei de útjefte fan Het Hooghe-Lied in djiptepunt. Gab
bema hie GJ net lang foar 17-1-1655 (327,7-10) útsteld om in boek út te jaan, dêr't 
neist syn Heechlietberiming fan GJ's psalmen yn komme moasten. Mar dat is net 
bard. "Do't einlings", sa sjocht Kalma it, "it Hooge-liedt útkaam, hie Gabbema dêr 
fen Gysberts Psalmen en Lofsangen allinne de biriming fen Agurs Bea yn opnom-
men. For de iensume Fryske dichter, dy't ho forsmitend er ek oer syn wirk praette, it 
dochs ljeafhawn ha moat (hwent hwet in soarch hat er dêr hieltyd oan bistege!), moat 
dit hiele birin in slimme tobekset west hawwe". Dy ynterpretaasje is wol wat tsjin yn 
te lizzen. Alderearst dit, dat der net ien, mar trije gedichten fan Gj yn it boek steane. 
Kalma skriuwt ek net dat it mar ien is, mar men soe it al tinke kinne. Miskien hat by 
de kar om dy en gjin oare fersen op te nimmen ek meispile dat it iene in beriming út it 
Heechliet is, it oare in lofdicht op Gabbema's beriming en it tredde in beriming fan 
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in part út in oar Bibelboek fan Salomo. Oare gedichten dy't yn ferbân steane mei Sa
lomo of mei Gabbema's Heechlietberiming, binne fan GJ net bekend. 
Belangriker lykwols is wat oars. Yn syn brief fan 27-10-1661 oan Gabbema stjoerde 
GJ in psalm mei, dêr't er fan sei: "Jon E. kin im by d'oore lizze" (343,14-15). As no 
oantoand wurde koe dat Het Hooghe-Lied doe al út wie, dan hie GJ blykber likegoed 
noch in sin by it oanfoljen fan de samling psalmen dy't Gabbema yndertiid fan him 
kri^en hie, ek al wienen se dan net útjûn. Miskien gong it him, sa soe men dan ûnder-
stelle meie, al lang net mear om in útjefte troch Gabbema. No kin ik net oantoane, 
mar wol oannimlik meitsje dat Het Hooghe-Lied al foar dy brief útkommen wie. Fêst 
stiet dat it boekje, dat sûnder jier fan útjefte ferskynd is, útkommen wêze moat tusken 
30-4-1659 doe't Gabbema lânskipsskiedskriuwer waard, sa't er him op it titelblêd 
neamt, en 29-12-1662, doe't Assuerus van Vierssen stoar, dy't neffens de opdracht by 
it ferskinen noch libbe.415 Hâldfêst foar in neiere datearring jout it boekje fierders 
net, mar dochs leau ik dat op grûn fan it karakter fan it boek der wat oer te sizzen is. 
Gabbema droech it nammentlik op oan de frou fan Van Vierssen en fierders stiet der 
buten loffersen, beriming sels en wurk fan GJ, noch in gedicht yn dat mei al it oare 
fierders neat te krijen hat, behalven dan dat it ek ferbân hâldt mei Van Vierssen, om
dat it oer syn dochter Titia giet. Dat kin al min tafal wêze. It hat der in soad fan dat 
Gabbema fia hulde oan frou en dochter, Van Vierssen sels betankje wollen hat. It 
boekje lient him om ynhâld, omfang en opmaak tinkt my ek tige foar in blyk fan 
tank. As it dat net wêze soe, liket it frjemd dat in lânskipsskiedskriuwer mei leafdes-
poëzy foar it ljocht komme soe, dy't er boppedat ek noch jierren lyn al skreaun hie, 
sa't út opdracht en loffersen wol blykt. It is net sa lestich, as men ien kear safier is, om 
in reden foar de ûnderstelde tank te finen. Van Vierssen wie nammentlik skriuwer 
fan Deputearre Steaten, en dy beneamden de lânskipsskiedskriuwer. Allicht hat Van 
Vierssen dus syn ynfloed jilde litten. It wie yn alle gefallen in machtich man, dy't 
gans jild liende oan grytmannen, riedshearen en deputearren, lykas oan Egbert 
Baerdt dy't op it stuit fan Gabbema's oanstelling Deputearre wie.416 Gabbema hat 
foar 't neist wol help nedich hân, want de beneaming skynt der nochal yn hongen te 
hawwen. Al yn july 1658 wie der praat fan dat syn kansen skoan stienen.417 Alles by 
elkoar liket my dat genôch reden om Het Hooghe-Lied as in tankbetsjûging te sjen. It 
boekje sil dan net lang nei de oanstelling útkommen wêze, faaks noch wol yn 
maaie 1659. 

Op grûn fan 'e brieven is ek wol tocht, dat Gabbema it mei GJ oer útjefte fan de 
hiele Friesche Rymlerye (sa Haantjes 1929,31,54) of de beide earste dielen (Kalma 
1938,56) hân hat, mar dat berêst op in foar 't neist ferkearde ynterpretaasje fan 
"(friessche) rymlerye" yn 'e brieven. It betsjut dêr Friesche Herder, it oare fan 'e 
psalmberiming, of de kopij dy't GJ foar Klioos Kraam nei Hendrik Rintjes stjoerde.418 

Buten de fersen foar de sieuske juffer (330,16) is der sels neat yn 'e brieven dat derop 
wiist, dat GJ Gabbema mei âlder wurk fan him bekend makke hat. 

4.7.2.6. Bolserters en Brunsvelt 
GJ wie sa ôfhinklik net fan Gabbema as ornaris tocht wurdt. Omdat de brieven 

oan Gabbema de foarnaamste boarne fan ynformaasje oer GJ syn literêre kontakten 
binne, kin dy yndruk al gau ûntstean. Halbertsma 1827,357 e.f. syn wize fan behan-
neljen hat dêr ek ta bydroegen, want dy giet de freonen stik foar stik nei sûnder folie 
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acht te slaan op har ferbân ûnder elkoar of mei GJ. Ik wol besykje dat al te dwaan. 
Maklik is it net, omdat guodden mienskiplike kunden wienen of waarden en oanfol-
jende gegevens buten de brieven om der hast net lykje te wezen. 

De earste, Hero Galama (Bolsert 1631 - Harns 1678), is fuort al in dregenien, fan 
wa't oant no ta net bekend wie wêr't en wannear't er berne is. Dat blykt yn 1631 te Bol
sert west te hawwen. Syn âlden wienen mennist, hysels grif ek.419 Hy wurdt fan 1654 
oant 1656 gauris as boadskipper yn 'e brieven neamd en hat grif ek as dat der net by 
stiet wol foar it oerbringen fan boeken en berjochten soarge, lykas fan Gabbema syn 
treastbriefynitbegjinfan febrewaris 1656(335,17-18), mar faaks ek al fan alle "boe-
eken in oore schrieuwerye" dêr't GJ yn syn (âldste?) brief fan 19-11-1654 foar tanket 
(323,10-11). De folgjende brief (fan 30-11-1654) hat it ommers oer "uwz frjuene GEA-
LAMA" (326,2). Dat "uwz frjuene" soe sels ynhâlde kinne, dat Gabbema Galama 
earder koe as GJ. 
Galama wie in grut leafhawwer fan'e poëzy, sa't ûnder mear syn freonen Joachim 
Oudaan en Johan Dullaart by syn ferstjerren yn lykdichten ferklearren. Sels neamde 
er yn 1661 GJ as dichter "onvolkbaer". Dat die er yn in drompeldicht foar in útjefte 
fan Haringhouk, dêr't GJ ek in drompelfers yn hie (tekst 76). Yn syn grêfskrift ty-
pearre er himsels sa: 

De Drukker Galama, verkoos tot rust dees stee; 
Hy minden Vryheid, Kunst, Gerechtigheid en Vree420 

As Bolserter moat er hast wol by GJ op skoalle gongen hawwe. Hy learde foar printer, 
faaks wol by Fonteyne, want yn dy syn útjeften publisearre er yn 'e jierren 1650 oant 
1654421 drompelfersen. Yn 1650 wie er noch mar njoggentjin, dat doe kin er best yn 
oplieding west hawwe en oare fersen fan him út dyselde tiid haw ik net fûn. 

Fanwegen syn funksje as boadskipper tusken GJ en Gabbema leit it yn 'e reden 
dat er ek nei Fonteyne syn dea wurk yn Ljouwert holden hat en dat koe dan wolris by 
de Ljouwerter dichter, útjouwer en printer Hendrik Rintjes (1638-1698) west 
hawwe,422 dy't yn 1655 foar himsels begong.423 Ut letter tiid binne bewizen fan freon-
skip tusken dy twa oerlevere.424 Ek Hendrik Rintjes wie mennist. Har freonskip soe 
ferklearje kinne, hoe't GJ buten Gabbema om kontakt mei Hendrik Rintjes hie. 
Oant no ta is altyd stilswijend oannommen dat GJ troch Gabbema kunde oan Hen
drik Rintjes krigen hat, mar dat is dochs net út 'e brieven of oars earne wei te heljen. 
De earste kear dat Hendrik Rintjes yn 'e brieven neamd wurdt, op 7-8-1655 (331,13), 
tanket GJ Gabbema foar it oerbringen fan de groetenis - in teken dat hy en Hendrik 
Rintjes fan elkoars bestean ôf wisten. Foar 17-9-1655 krige GJ "æfdruwckselen" fan 
him, sûnder dat Gabbema deroan te pas kommen wie (334,17) en buten Gabbema 
om stjoerde GJ him foar 17-5-1656 fersen fan Geestdorp (336,27-28). Hendrik Rintjes 
skreau ek yn it album fan Galama, sa't Wassenbergh yn 81.1985.42, bis. II 49 mei-
dielt.425 Miskien wiist ek it ferbân tusken Galama syn Klinkdicht Aan Simon Abbes 
Gabbema (Klioos Kraam 1656, 323) en GJ syn Ney't Eag-weydjen op Hindrick Rintjus 
eerste prieuw-druwcksille fen sijn nije op-rjuechtge Druwckerye (tekst 44,91) op iere 
freonskip tusken Galama en Hendrik Rintjes. It sonnet fan Galama is sa: 

Geleerde GABBEMA, wie kan uw' gaven zingen? 91,22 
Uw penn' weêrgadeloos in 't vrye Friesland zy; 91,24 
Jaa' haar doorluchte toon niet slechts die Heerliikky, 

Maar stort de werelden in diep verwonderingen. 91,23 
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Verr boven alle niid zy heerlik weet te dringen; 91,23 
Geen stervelingen oog bereikt hier, naa waardy, 
Den zkhteinder uw's lofs van proos ofpoëzy. 

Groey op, groey op, ô puik, van't puik der jongelingen! 
Zoo zy de Lauwerkrans getorst op uwen kruin 
Een reex van eeuwen; en dan geen vermolzemd puin. 

Noch alverterend vier, kan mors'len of verbrande 
Uw naam. Ons Vaderland (dien tiid ziek reê te moet) 91,29 
Uw beeldt op goude munt eerlang noch stemplen doet, 

Oft draaght 't ondankbaar kleed tot haar en onzer schande. 

De fersen lykje op elkoar en beide skine op wurk fan Gabbema oer de skiednis fan 
Fryslân te slaan. Omdat GJ der tagelyk in lofdicht op Hendrik Rintjes fan makke, 
wylst er dy foar 't neist net persoanlik koe - as er him op 17-9-1655 "myn frjuenne" 
neamt, winsket er tagelyk "ney'er kennisse" mei him te meitsjen (334,18-19) - koe 
Galama him wolris frege hawwe om in fers te meitsjen. 
Fia Galama soe ek GJ syn meiwurking oan Klioos Kraam rûn wêze kinne, in blomlê-
zing fan nederlânske (gelegenheids)poëzy, dy't Hendrik Rintjes sels gearstalde426 en 
yn 1656 en 1657 yn twa dielen útjoech. It liket yn alle gefallen wol wis dat Gabbema 
dêr net tusken sitten hat. GJ freget Gabbema op 19-5-1656 ommers om ris by Rintjes 
te fernimmen oft dy de fersen fan Geestdorp wol krigen hat dy't er him stjoerd hie 
(336,27-28). It kin wol net misse dat it hjir om wurk foar it earste diel fan Klioos Kraam 
giet: dêr stiet wurk fan Geestdorp yn en it sil noch net út west hawwe doe't GJ Gab
bema frege, omdat der ek noch in gedicht fan Vondel yn stiet, dat op 2-6-1656 NS 
makke waard.427 

Miskien hat Galama ek soarge dat in gedicht fan GJ opnommen waard yn de blom-
lêzing Hollantsche Parnas (1660), dy't by Jacob Lescaille yn Amsterdam útkaam.428 

Galama en Lescaille koenen elkoar al langer, want yn Klioos Kraam 1657,149 waard 
in fers fan Lescaille op Galama publisearre. Se sille elkoar wol troffen hawwe op 'e 
reis fan Galama dêr't GJ op 19 april 1656 in nederlânsk en in frysk fers op makke 
(tekst 61,407-409). Galama bedarre nammentlik yn Amsterdam, sa't ik ôflied út it feit 
dat Johan Boogaard op 14-9-1656 NS en Hieronymus Sweerts op 22-9-1656 NS fer
sen yn syn album skreaunen.429 It leit dêrom foar de hân om te tinken dat Galama by 
Lescaille, opsichter yn 'e printerij fan Blaeu, yn tsjinst west hat. Mooglik hat Ga
lama it west, dy't Sweerts yn kontakt brocht mei wurk fan dichters út Fryslân.430 It soe 
ek wêze kinne dat Bruno of Boogaard, dy't kunden fan Gabbema wienen (en dy't 
dêrom yn 4.7.2.7 behannele wurde), dat al dien hienen, mar foar Galama kin pleitsje 
dat Bruno en Boogaard yn Klioos Kraam fan 1656 steane, en Sweerts noch net. 
Sweerts stiet wol yn Klioos Kraam fan 1657, tagelyk mei gans dichterlike kunden fan 
him út Amsterdam.431 

Nei syn reis liket Galama yn Bolsert oan it wurk rekke te wezen. GJ hat nei 1656 oare 
besoargers fan syn brieven oan Gabbema en ien kear, op 25-6-1658, docht er de groe-
tenis fan Galama, dy't dan sels net skriuwe kin (339,13). Fanwegen drompelfersen 
foar útjeften fan Haringhouk út 1659 en 1661 soe men tinke kinne, dat Galama doe 
by Haringhouk yn tsjinst west hat. Der is ek noch in oare reden om dat te tinken. 
Krekt yn 1656, doe't Galama mooglik yn Bolsert weromkommen wie, begong Ha
ringhouk sels te printsjen, wylst er sûnt 1661, doe't Galama foar himsels begongen 
wie. by Philippus Sioerts Boenia printsje liet.432 Mooglik hat Galama ek soarge dat 
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Haringhouk drompelfersen foar syn útjeften krige fan Boogaard, dy't yn 1661 ek ien 
foar in eigen útjefte fan him levere.433 GJ hie lykwols ek sels kontakt mei Boogaard, al 
yn 1655 (333,16-17), dat ek hy kin Boogaard frege hawwe. 

Yn ferbân mei Galama moat ek neigongen wurde oft der kontakt west hat tusken 
GJ en de Harnzer skoalmasterNicolaas Jarichides Wieringa (ca. 1620? - 1704),434 be
kend om syn oersettingen fan T. Boccalini, F. Rabelais, J. Barclai en oaren (Thijssen-
Schoute 1939). Yn 1660 wie Galama nammentlik foar himsels yn Harns begongen. It 
begjin fan Wieringa's literêre wurksumheid is foarsafïer't nei te gean fait, in lofdicht 
yn Puick van Leiyen . . . , in útjefte fan Galama út 1661, dêr't GJ ek in drempeldicht 
yn hat. Ek yn Alle volgeestige werken ... fan J. de Brune de Jonge, in oare útjefte fan 
Galama (1664), hawwe se beide in drompelfers. Mar dêrom hoege se elkoar noch net 
persoanlik kinnen te hawwen. Likemin kin dat blike út it brûken fan it sprekwurd 
Daer, kloegge dij keat yn 'e oersetting fan Rabelais syn Gargantua (1682; ed. Hoekema 
1969,14), dat Wieringa neffens Kramer 1943,202,204 oer Galama oan GJ ûntliend 
hawwe kinne soe. Ik tink trouwens earder dat Wieringa it sprekwurdehânskrift brûkt 
hat dat Gabbema mei help fan Junius syn eksimplaar fan 'e edysje fan de Burma-
niasprekwurden út 1641 makke hat en dêr't dat sprekwurd ek yn stiet (ed. Feitsma 
1956a,49, nr. 641J). Oare bliken fan mooglike betrekkingen tusken GJ en Wieringa 
binne net bekend. It liket my sels net wis ta, dat Wieringa de Friesche Rymlerye brûkt 
hat, sa't Kramer 1943,194-204 oannimlikbesikette meitsjen. Direkte ferwizings ûnt-
brekke en de foarbylden fan gelikense útdrukkings en stylfigueren binne minder 
eksklusyf as dat Kramer mient. 

Ik kear werom nei it literêre freonefermidden yn Bolsert. Dêr moat alderearst 
neamd wurde de om oare redenen al earder behannele ds. Daventreus, fan 1651 oant 
1657 te Bolsert, dy't seis kearyn 'e brieven oan Gabbema foarkomt, it meast fan alle-
gearre dy't deryn steane. Hy wie in feardich latinist - Halbertsma 1827,373 hellet in 
pear foarbylden fan syn poëzy oan -, dy't syn fersen wol útwiksele mei William Mac-
dowell yn Nijlân, fuort by Bolsert, sa't út brieven fan 21-3 en 2-4-1655 fan GJ oan 
Gabbema bliken docht (328,4-6 en 22-25). Dy kears gong it om in reaksje op fersen 
fan Gabbema en ien of mear oaren út Ljouwert, dy't GJ him op 12-11-1654 jûn hie. 
Daventreus tanke Gabbema der op 13-11-1654 foar mei dizzebrief(dêr'tersyn eigen 
dichterlike reaksje by yn sleat):435 

Vir praestantissime, 

Laetitia ingenti affectum me sensi, cum hesternâ vesperâ praecentor noster me tuo nomine 
humanissime salutavit, simulqwe tradidit insignia quaedam Ëpigrammata quae nuper 
oretenus mihi quidem pleraque recensueras, sed nunc partim tijpis excusa, partim calamo 
descripta magna cum voluptate attentius perlegi. In quibus & accuratissimum tuum judicium, 
& elegantissimam venam poëticam deprehendi. Quo nomine tibi, Vir Cl. congratulor; 
gratiasqwe habeo maximas, quod me non inferiorem duxeris quam cui florentissimi tui ingenii 
fructus communicares. Dabis autem veniam, humanissime Domine, huic meae. seu 
impudentiae, seu imprudentiae, quod hie tuo delicato conspectui subjiciam informes hos &Xque 
abortivos versus, quibus litem illam vestram dirimere studeo, uti ita ad majoris meliorisque 
argumenti atqwe emolumenti opus artificem tuam mentem manumque extimulem. Vale, 
eruditissime Vir. 

Raptim Bolswerdiae Cl. Tuae studiosissimus 
Novemb. 13 anno 1654. Henricus N. Daventraeus 

V.D. Minister in Ecc. 
Bolswerd. 
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Cemimus, hic sacrum, & caput execrabile multis; 
Quod vovet hic orco, quod vovet ille polo. 

Frater hic & pater est his, parrieida sed Ulis: 
Religionem aliis, haeresin hisce domat. 

Huk timet, huk temnit divini Numinis iras: 
Bella aliis, aliis foedera pacis amat. 

Nee dubitant, sacer hoc si pergat Flamine vector, 
ffi Lata, hi proprius quin prope casus erit. 

Haec tam discordi dum causa hilance libratur. 
Arbitrium dicam, Gabbema docte, meum? 

Omen habet nomen. Crom-Wel*, curvusque bonusque est. 
Sunt bona in hoc curvis; curvaque mixta bonis. 

Nee probo quae sunt curva, nee improbo quae bona, restat. 
Ut stet judicio, vel cadat ille DEi. 

* Crom-Well: Belgice 

De brief is behalven om de datearring fan de freonskip mei Gabbema, dy't al 
neamd is (4.7.2.5), noch om twa oare redenen foar de GJ-stúdzje fan belang, want der 
is sprake fan earder kontakt tusken Gabbema en Daventreus, en it literêre spul sa't 
dat tusken dichters ûnder elkoar spile waard,lit him mei help dêrfan demonstrearje. 
Wat it earste oangiet, Daventreus tanket Gabbema foar de troch GJ oerbrochte "Epi-
grammata quae nuper oretenus mihi quidem pleraqwe recensueras, sed nunc partim 
tijpis excusa, partim calamo descripta magna cum voluptate attentius perlegi". Blyk-
ber hienen Daventreus en Gabbema elkoar koartlyn moete. As GJ yn dat kontakt al 
in rol spile hat - wat út 'e brief net opmakke wurde kin -, dan hoecht dat noch net te 
betsjutten dat hy en Gabbema elkoar al frijwat langer koenen, want toan en ynhâld 
fan Daventreus syn brief oan Gabbema lykje my net te passen by mear as in begjin 
fan kunde tusken dy twa. Ut Gabbema syn fraach oan GJ wat dy mei it latynske Car
men fan Macdowell bedoelde (328,22-25), docht wol bliken dat hy en Daventreus net 
folie kontakt hienen. 
It fers dat Daventreus meistjoerde, is in moai foarbyld fan de stimulearjende ferse-
makkerij tusken dichters ûnder elkoar. It giet oer de fraach oft Cromwell posityf of 
negatyf beoardiele wurde moat. Daventreus woe mei syn fers neffens syn sizzen de 
rûzje oer dy fraach "illam vestram" besljochtsje. It begjint mei rigels dy't elk hieltyd 
twa tsjinstelde mienings jouwe en beslút mei in soarte fan tuskenstânpunt. Dy opbou 
liket derop te wizen dat it op twa oare fersen weromgiet, it iene pro, it oare kontra 
Cromwell en it gelok wol dat it pro-fers oerlevere is. De oerienkomst yn argumin-
taasje en wurdkar lit der gjin twivel oer bestean dat Daventreus op dat fers doelt. Ik 
fûn it yn 'e Extemporanea Poemata (1656, bis. 3)fan Henricus Neuhusius.436 De oare 
helte sil dêrom wol slaan op in (net-oerlevere) fers fan Gabbema (cf. 5.3.9.6). 
ît fers fan Neuhusius is sa: 

In effïgiem Ter maximi Protectoris Angliæ, Scotiæ, Et Hyberniæ, OLIVARII CROMWEL. 

Cernimus hic omni Caput admirabile mundo 
Quod Reges, Populi, Barbariesque stupet! 

Regibus hic Frater, Populis Pater, Hostis inultam 
Barbariem verâ Relligione domat. 

Nullius ille timet quam summi Numinis arma; 
Non timet, at Pacem Cutlibet Ense parat. 

Quis dubitat? sacro hoc si pergat flamine Victor; 
Quin subito Meretrix de Babylone cadet. 
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Mei Daventreus neamt GJ de Bolserter rektor Nollius Hajonides (Bolsert 1634 -
Emden 1671) in kear yn ien sike yn 'e brieven oan Gabbema (337,20-22; 26-7-1656). 
Mei har trijen seagen se út nei in brief fan Gabbema, wat wize kinne soe op mien-
skiplike literêre omgong. Hajonides hie op 13-9-1655 al ris in boadskip fan Gab
bema oan GJ oerbrocht (331,22). As Bolserter hat er grif in âldlearling fan GJ west. 
Hy wie rektor fan maaie 1654 oant maaie 1658.437 Fan him binne my fierders gjin fer
sen bekend. Wol sette Hajonides foar Haringhouk ingelske stichtlike skriuwers 
oer.438 

It soe wêze kinne dat Hajonides GJ yn 'e kunde brocht hat mei in stúdzjefreon fan 
sines, Sixtus Brunsvelt (Eastersee ca. 1634 - Ljouwert 1683).439 As dat sa al west hat, 
dan is dat miskien fia Haringhouk gongen. Op 17-2-1656 skreaunen GJ en Haring
houk elk in fers yn Brunsvelt syn album. Om dyselde tiid hinne hat Brunsvelt in 
drompelfers foar in útjefte fan Haringhouk makke.440 Mar it kin ek wol wêze dat GJ 
fia Gabbema mei Brunsvelt yn 'e kunde kommen is. Yn 'e brieven fan GJ oan Gab
bema wurdt Brunsvelt ien kear neamd. Op 19-5-1656 - nei Gabbema syn besite oan 
Bolsert dus - freget GJ oan Gabbema oft er de groeten oan Brunsvelt oerbringe wol 
(336,30). Gabbema en Brunsvelt koenen elkoar yn alle gefallen al op 17-11-1654, 
doe't Gabbema in gedicht yn Brunsvelt syn album skreau. Brunsvelt, dy't yn Ljou
wert grut wurden wie, studearre doe noch teology te Grins. Yn Klioos Kraam (1656, 
343-347) steane efter elkoar gedichten fan Gabbema, Brunsvelt en GJ op skilderijen 
fan Margaretha de Heer. Dy fan GJ (tekst 64; 412-413) en Gabbema beskriuwe de-
selde skilderijen yn foar in part gelikense wurden en motiven, dat fan Brunsvelt giet 
ek oer oare skilderijen, mar der lykje ek taspilingen op GJ syn fers yn te sitten. As dat 
sa wêze soe, dan kin it albumfers fan GJ foar Brunsvelt (tekst 60; 407) wer op Bruns
velt syn gedicht slaan. It "eeren" soe dan net allinne op 'e klassike fabel fan Apollo 
en Pan slaan, mar ek op de literêre kriich tusken Apollo/Brunsvelt en Pan/GJ. Fan 
mooglike lettere kontakten tusken GJ en Brunsvelt is neat bekend, mar GJ hie al in 
eksimplaar fan syn De Spiegel Der Zonde (1662) ûnder syn boeken (4.4, nr. 37). 
Brunsvelt dichte mear as Halbertsma 1827,376 fan witten hat, mar hy wie dochs foar-
al auteur fan sterk befinelik wurk. Exalto 1974,67 hellet oan, hoe't er skriuwt oer ge-
foelige genede. Yn 1675 fersocht de Snitser tsjerkerie dy fan Harns, dêr't Brunsvelt 
doe dûmny wie, him te sensurearjen, omdat er in jûnskategisaasje by ien yn Snits 
oan hûs holden hie foar lju "die van separate conventiculen houden".441 Leauwe en 
klassike geleardheid komme goed út yn syn fers op 'e dea fan Assuerus van Vierssen, 
útjûn yn 1663. Hy lit dêr de deade út 'e himel yn 'e foarm fan in prosopopoeia de nei-
besteanden tasprekke mei yn noaten ferantwurde parafrases út Lactantius, Augusti
nus, Bernardus, Tertullianus, Anselmus, Ovidius, Ambrosius, Seneca en de 
Bibel.442 

Oer de literêre omgong mei Haringhouk binne gjin bysûnderheden bekend. Yn 'e 
brieven oan Gabbema komt er net foar. Dochs litte de drompelfersen fan GJ foar syn 
útjeften wol sjen dat se út mear as plicht skreaun waarden. It sprekkendste foarbyld 
hoe't GJ him útlibbe hat yn de mooglikheden dy't Haringhouk him bea, is wol it 
lange en mei geleardheid fan boarnen útriste Reeden-kracht út 1659 (tekst 70; 437-
441). Haringhouk sels dichte ek (it âldste fers dat ik fan him fûn is ien foar in útjefte 
fan sines út 1650), mar hy lei him (sûnt 1652?) út op it oersetten fan stichtlik proaza út 
it Frânsk en foaral út it Ingelsk. 
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Troch him sil GJ ek kunde krigen hawwe oan de advokaat (gjin dûmny, sa't Brouwer 
1966II 358 skriuwt), dr. Dominicus Coops (Snits? ca. 1630 - Ljouwert 1679) út Ljou-
wert, earder al neamd as pleitbesoarger fan GJ yn 1661.443 Yn 1659 makke dy, lykas 
GJ. Boogaard en Galama, in drompelfers foar in útjefte fan Haringhouk. Oare ne-
derlânsktalige fersen fan him wit ik net fan, wol fan in pear latynske, lykas foar steed-
hâlder Willem Freark (1664), ds. Daventreus (1665) en ds. H. Witz (1669), de lettere 
Frjentsjerter heechlearaar, sels ek dichter en auteur fan stichtlik wurk. 

Lykas Boogaard en GJ hie de Bolserter konrektor Petrus Kingma (Ljouwert ca. 
1634 - Eksmoarre 1680) in fers yn in útjefte fan Haringhouk út 1660, mar dan yn it 
Latyn. Kingma stie fan maaie 1659 oant jannewaris 1666 oan deselde skoalle as GJ 
en waard doe dûmny.444 

Bliuwt noch oer yn Bolsert de kreamer en winkelman Meelcke Lasis, stoarn te Bol-
sert yn 1677/8, dy't it fryske lofdicht op GJ makke dat (as blêdfolling?) efteryn de Frie-
sche Rymlerye fan 1668 opnommen is (231). Wannear't en wêr't er berne waard is On
bekend, mar faaks wie er fan likernôch 1635. Hy waard yn 1664 - út Burchwert wei -
boarger fan Bolsert, mar hie yn 1653 foar eigen rekken al in boekje by Philippus 
Sioerts Boenia te Bolsert printsje litten, dat hy hat doe grif ek al net fier fan Bolsert ôf 
wenne. Kaam er dêr miskien wei?445 Lykas Boenia wie er mennist. Oare fersen fan 
him binne net bekend. 

4.7.2.7. Kontakten fia Gabbema 
As oan Brunsvelt, dy't hjirfoar neamd is, hat GJ mooglik ek fia Gabbema kunde 

krigen oan de Amsterdamske dichter Johan Boogaard (Amsterdam 1623-1679), 
keapman yn side, en gjin dûmny, sa't sûnt Epkema 1824,560 tocht wurdt.446 Oer it 
ûntstean fan har freonskip ljochtet GJ ús sels yn. Begjin septimber 1655 kaam Boo
gaard op trochreis nei Ljouwert ûnferwachts by him oan, sûnder dat se elkoar per-
soanlik koenen. Wol moat er witten hawwe fan GJ syn dichterskip, want hy kaam 
oansetten mei in fers op 'e Waldenzen (333,19), dat er krekt skreaun hie.447 Gabbema 
koe er doe al, dat faaks hat dy him fan GJ ferteld, miskien wol fia har mienskiplike 
kunde, de noch te neamen dichter Bruno. GJ, dy't Boogaard fuort graach lije mocht, 
stjoerde him in pear wike letter fia Gabbema in brief, faaks ek wol mei in fers (332,20-
22), en út in brief oan Gabbema fan 26-7-1656 docht bliken dat se kontakt holden 
(337.8-10).448 Fan 1657 oant 1661 hienen se beide drompelfersen yn deselde fiif útjef-
ten fan Haringhouk en fan Galama, folie mear as wa oaren dy't deroan meidienen 
en dy't net fierder as ien of twa fersen kamen.449 Direkte reminiscinsjes oer en wer 
yn 'e fersen fan GJ en Boogaard haw ik net fûn. Boogaard liket oars wol de man foar 
wa't GJ - as er wier de auteur is - it anti-Amsterdamske fers Amsterdamse wareAßeel-
dinge (tekst 58) meitsje kinnen hat. Hy wie ien út in keunstsinnich fermidden fan pië-
tistysk gereformearde Oranje-oanhingers yn it Steatske Amsterdam, dat by Fonteyne 
al even neamd is. It bestean fan dy rûnte kin blike út de mienskiplike dichtbondel 
't Gebedt onzes Heeren (Amsterdam 1658), dêr't behalven Boogaard oan meiwurken 
de gongmakker H. Sweerts en syn neef ds. L. Sanderus út De Bilt, H. Dullaert, H.F. 
Waterloos, W. Schellincks, J. de Decker, T. Asselijn en J. van Petersom, wylst in swea-
ger fan Waterloos, ds. A. van Vliet út Ransdorp, ds. S. Simonides út Rotterdam en 
Hernie Bruno út Hoarn lofdichten leveren (cf. Minderaa 1964 en Van Putte 1978,19). 
In oare manifestaasje fan har liket oan de opnommen auteurs te sjen wol de blomlê-
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zing Hollantsche Parnas (Amsterdam 1660) te wezen. Ek Rembrandt hearde ta dit fer-
midden, sa't bliken docht oan ûnderskate gedichten dy't guodden as Waterloos en 
Boogaard op syn wurk makke hawwe.450 

Oare dichters hat Gabbema wurk fan stjoerd, sûnder dat der oanwizings binne dat 
GJ se persoanlik kinnen leard hat. Ien fan har is de Hoarnske konrektor Henric 
Bruno (1620/21-1664), earder gûverneur fan Constantijn Huygens syn fjouwer soan-
nen. Boogaard en hy wienen befreone, sa't ûnder mear útkomt yn Bruno syn pos
tume bondel Mengel-moes (1666) en yn Klioos Kraam (1657) 45 en 293. Gabbema 
stjoerde GJ fuort nei 11-11-1654 ien of mear fersen fan Bruno, dêr't dy him freonlik 
foar tanke ûnder de meidieling dat se him wakker oanstienen (325,24).451 

Itselde barde seis jier letter mei in fers fan Hieronymus Sweerts (Amsterdam 1629 
- foar 1-9-1696), ek al ien út de freonerûnte fan Boogaard. Yn dit gefal skreau GJ wer-
om, dat er de fersen fan Sweerts graach lies, krekt as soe Gabbema dat net witten 
hawwe (339,27-29). Miskien hie er dêrom earder al guodden fia Boogaard of Galama 
krigen. Sweerts kaam oars ek wol yn Ljouwert, foarit earst foarsafier't ik neigean koe 
yn 1657, doe't er in fers op Margaretha de Heer makke. Hy moat fan GJ syn wurk wit
ten hawwe, al wie 't mar troch it stamboek fan Gabbema, dat Galama him yn 1656 te 
lézen joech, mar ik haw der gjin spoaren yn syn eigen wurk fan fine kinnen. Ek yn 
Bruno syn wurk haw ik neat fûn dat op GJ slacht.452 Literêre freonen, dat is te sizzen 
persoanlike kunden fan GJ, hawwe Bruno en Sweerts nei alle gedachten net west. 
Omdat Gabbema har koe en wurk fan har stjoerde, komme se yn 'e brieven fan GJ 
oan him foar. 

Dat is ek sa mei in pear Ljouwerter dichters. Ek fan har stjoerde Gabbema fersen 
oan GJ, tagelyk mei wurk fan himsels. De earste Ljouwerter fan wa't GJ in gedicht 
krige, wie ds. Feico Oedsonius (Ljouwert 1599/1600-1670). Oedsonius syn latynske 
fers op it lytse famke fan 'e steedhâlder sette GJ yn it Frysk oer. It gedicht wie ûnder-
diel fan in brief (336,20-24; 19-5-1656) en waard letter mei feroaringen as tekst 40 (85) 
yn 'e FR fan 1668 opnommen. Tobias Gutberleth makke in larynsk gedicht op Oed
sonius syn kwatryn.453 Oedsonius en Gutberleth wienen mei elkoar en mei Gab
bema befreone.454 Neat wiist derop dat GJ en Oedsonius fan jongsôfoan befreone 
west hawwe, sa't Halbertsma 1827,362 troch Oedsonius tusken Siccama en Geest
dorp yn te setten suggerearret, en sa't Kalma 1938,37 seit. Kalma syn arguminten 
binne net sterk: de heiten sieten beide yn 'e bou (mar net yn deselde stêd) en Oedso
nius troude yn 1638 mei ien út Bolsert, Siuwcke Vogelsangh. Wat Kalma net wist, is 
dat dy har heit, Gerrit Dircks Vogelsangh, in tsjinstanner fan JG wie. Likemin wie 
him bekend, dat GJ earst yn 1661 yn in hûs fan Oedsonius kaam te wenjen. Yn Oed
sonius syn grutte biblioteek siet neist klassike letterkunde ek frijwat nederlânske lite-
ratuer, foaral út 'e jierren doe't er jong wie, lykas fan Houwaert, Van Mander, Roden-
burgh, Starter, Hondius, De Brune en ek de Zeevsche nachtegael, mar gjin FR.455 

De twadde kears stjoerde Gabbema wurk fan de knoffelige rimer Claes Pieters 
Hoeckstra (338,11; 12-12-1656). Dêr sil grif Hoeckstra syn "gedicht" op Gabbema syn 
fers op it hynsteriden fan Sibylle van Jongestal by west hawwe (Breuker 1982b,36) en 
foar 't neist ek wol it antwurdgedicht fan it fjirtjin jier âlde famke sels. Gabbema 
stjoerde teminsten syn eigen fers en har antwurd ek oan Sibylle van Griethuysen 
(Brouwer 1941,55). GJ reagearre op Gabbema syn gedicht mei syn fers op itselde ûn-
derwerp (tekst 42; 338,18-22). Wa't net better wist, soe hast tinke dat er Sibylle sels ri-
den sjoen hie. 
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De tredde kears dat Gabbema in fers fan in Ljouwerter dichter stjoerde, wie it ien fan 
de Ljouwerter rektor fan de latynske skoalle, Tobias Gutberleth (Cruspers (Hessen) 
1609 - Ljouwert 1662) (339,26-27, 1-12-1660). It fers is net maklik te identifisearjen, 
steld dat it yn de Poëmata (1667) fan Gutberleth stiet (GJ neamt it "dy gouwe Kre-
dinse"), mar faaks hat it in troudicht west, want tagelyk dêrmei krige GJ in houliks-
fers fan Gabbema sels. 

GJ stjoerde Gabbema yn in net-datearre brief in houliksdicht ("Docterlijcke Bre-
gemans in Breeds verssen"; 341,22-25; tekst 48.25), dat wolris fan ds. J. Jansonius fan 
Sleat wêze kinne soe. Neffens GJ is de brêgeman promovearre en oare houliksdich-
ten út Fryslân op in doktor binne tusken 1654 en 1660 net bekend. It is in hiel fleurich 
en geastich fers, sels mei in pear wurden Frysk, skreaun en útjûn (te Snits) yn septim-
ber 1658. It smakke GJ "so swiet az fijnen kuwcke". De skriuwer neamt syn gedieht 
trouwens sels ek in "soeten klucht".456 

Kalma 1938 syn peroraasje (grif basearre op Halbertsma 1827,395) dat GJyn 1654 
yn in grutte geastlike ynsinking siet, yn 'e grün te ferstean as in iensumheidskrisis, 
dêr't de freonskip mei Gabbema utkomst yn bringe moast, kin no wol mei ôfdien 
wurde.457 Noch GJ syn hâlding foar Gabbema oer, noch syn relaasjes buten him om 
mei Fonteyne (dy't lykwols yn 1654 stoar), Galama, Daventreus en Haringhouk 
rjochtfeardigje sa'n konklúzje. Wol bliuwt Gabbema miskien de wichtichste fan de 
literêre freonen nei 1654. Op grùn fan 'e brieven kin soks net sein wurde, want fan 
oare freonskippen is net sa'n moaie dokumintaasje bewarre bleaun om mei te ferlyk-
jen. Mar de FR fan 1668 sels wiist dat út. Dêr is Gabbema gauris oanlieding of ûnder-
werp fan in fers. Dochs moat fuort neist him Haringhouk neamd wurde, dy't as "ver-
tolcker" en útjouwer fan ingelske stichtlike skriuwers GJ sûnt 1656 ta gans 
nederlânske drompelfersen ynspirearre hat (teksten 66, 68, 70, 72, 76, 77 en 78). 

4.7.2.8. Ynfloedfan Gabbema 
Oan Gabbema is al hiel wat ynfloed op GJ taskreaun. De dissertaasjes fan Haan

tjes 1929 en Kalma 1938 binne der sels op boud. Beide ûnderskiede se twa soarten fan 
dichtwurk, in ienfâldiger en in gelearder soarte, en beide skriuwe se it twadde ta oan 
de ynfloed fan Gabbema. Haantjes, dy't in ûntjouwing fan folksdichter nei renais
sancedichter sjocht, seit dat de oergong "in een zeer korte tijd" (228) syn beslach 
krige, Kalma, dy't itselde fers kil mei renaissance en barok oantsjut, tinkt der krekt sa 
oer (199). Dat komt omdat der frijwat wurk yn 'e FR yn 'e perioade fan de freonskip 
mei Gabbema (en foar Gabbema) skreaun is, en dat hat in oar karakter as earder 
wurk, lykas de Friessche Tjerne. Ik sil de ynfloeden dy't sa foar en nei oanwiisd binne, 
stik foar stik behannelje. 

Neffens Haantjes 1929, 166 soe GJ om Gabbema sûnt 1656 mear Nederlânsk as 
Frysk skreaun hawwe. Op himsels is it wier dat it Nederlânsk yn 'e léste jierren de 
oerhân hat, mar Gabbema ferwachtet, kriget alteast, no krekt Frysk fan GJ. De ien-
nichste útsûndering, foarsafier bekend, is it drompelfers foar Het wónder-Toneel fan 
Johan van Nijenborgh, dat Gabbema mei brief XIX fan 12-12-1651 tastjoerd waard 
(tekst 65; 414-416).458 It oare Nederlânsk út 'e léste jierren is meast foar útjeften fan 
Haringhouk en Galama makke. As Gabbema him al ta skriuwen yn it Nederlânsk 
oanset hawwe soe, dan hie dat ek fuort yn 1654 wol ta utering komme kinnen. Haan
tjes neamt dy foar de hân lizzende beswieren tsjin syn opfetting net. Syn argumint is 
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it Bruyds-Lied (tekst 69) yn Het Hooghe-Lied fan Gabbema, dêr't er fan oannimt dat it 
om Gabbema yn it Nederlânsk skreaun is. It is dan lykwols net dúdlik, wêrom't de 
beide oare fersen fan GJ yn deselde bondel wol yn it Frysk binne. Syn ûnderstelling 
dat de ûnderwerpen fan trije (nederlânsktalige) fersen yn Klioos Kraam fan 1656 
mooglik op ynfloed fan Gabbema wize, hâldt gjin rekken mei it fermidden dêr't GJ 
yn ferkearde foardat er mei Gabbema yn 'e kunde kaam. Boppedat is it ek net wis oft 
se alle trije wol yn 'e Gabbema-tiid skreaun binne. It klinkdicht op Duns (tekst 62; 
410) is min te datearjen, want al slacht it dan op in barren út 1639, it hoecht yn dat jier 
net skreaun te wezen, sa't oan it grêfskrift foar Gustaaf Adolf wol bliken dien hat 
(tekst 41 ;86; Gosses 1937,46). It portretbyskrift op Willem Henrick as poppe (tekst 63; 
411) sil lykwols faaks wol set wurde moatte op it jier dat de print útkaam (1652?)459 Ik 
soe teminsten net witte wat reden oft GJ letter, doe't it bern al grutter wie, hân hawwe 
kin om nochris oer de poppetiid te begjinnen, mar it kin fansels wêze dat it gedicht in 
neifolging fan in fers fan in oar is. It fers op Margaretha de Heer (tekst 64;412)) slacht 
grif op de besite fan 11-11-1654. It is bekend dat GJ en Gabbema elkoar dy deis 
(mooglik foar it earst) moete hawwe (4.7.2.5) en ek dat Gabbema doe, op deselde dei, 
"ex tempore" it fers op it besjen fan skilderijen fan Margaretha de Heer makke dat 
GJ foar 't neist ta foarbyld west hat foar syn gedicht op itselde ûnderwerp. Dat fers 
hat dus wol mei Gabbema te krijen, mar oft it dan om him yn it Nederlânsk skreaun 
is, fait te betwiveljen. GJ skreau ommers fuort nei dy alfte novimber in fryske brief 
(19-11-1654; 325). 

Frysknasjonale ynfloed fan Gabbema sjocht Haantjes 1929,219 e.f. tagelyk ek. Hy 
docht dat op grûn fan ferearjende uteringen oer it âlde Frysk, dêr't er inkelde foarbyl-
den fan oanhellet. Ik soe se sjen wolle binnen it algemiene ramt fan útlittingen oer 
Fryslâns eare, dêr't neist taal ek folk en skiednis yn passe. (Sjoch foar in oersjoch fan 
GJ syn útlittingen 10.4).460 Dy uteringen steane allegearre yn brieven, fersen of oare 
stikken foar Gabbema, of hâlde ferbân mei him, op ien nei dy't foarkomtyn in drom-
pelfers foar in Haringhouk-útjefte fan 1662. De opmerking oer it mienskiplike kom-
ôf fan Friezen en Ingelsken dy't GJ dêr makket, is in bekend motyf yn 'e fryske 
skiednis, dat bygelyks ek al by Starter yn syn Friesche Lust-hof foarkomt.461 It motyf 
hoecht dêrom net mei Gabbema yn ferbân brocht te wurden, mar it liket net ûn-
wierskynlik dat Reontse Ijeafde-gâl (tekst 9; 5.3.9.1-6), dêr't it ek yn brûkt wurdt, mei 
Gabbema syn net-oerlevere "histoarie-ferssen fenne âde FRIESNE wetterbruwze 
mylngellân" te krijen hat (cf. brief 2, fan 19-11-1654; 325,11-14), en mei de fersen oer 
Cromwell dy't GJ op 11-11-1654 fan Gabbema meikrigen hie (10.4,1,3 en 
16; 4.7.2.6). 
Skiednis is fierders hiel ûngewoan by GJ. De oare kearen dat er oer fryske skiednis 
skriuwt, is trije kear nei oanlieding fan wurk fan Gabbema en ien kear, yn 1656, yn 
ferbân mei Galama (noat 460, nrs. 4,10,13 en 14). GJ syn belangstelling foar fryske 
skiednis kin dêrom mei Gabbema gearhingje. Ien fan de trije fersen foar Gabbema, 
Ney 'tEag-weydjen op Hindrick Rintjus eersteprieuw-druwcksillefen sijn nije op-rjuechtge 
Druwckerye (tekst 44; 10.4,4), foar 't neist út 1655, is dúdlik frysknasjonaal. De dichter 
ferwachtet fan Gabbema in beskriuwing: 

Ho Friez'ne Fjuecht-ljue eer'n Lân-frye' eer-preal bedolck'ne, 
Ho Friez'ne wit in pit wijck' Rom 're' æfwitt'ne Atheen. 
Ho Friez nea moed besauwe', æf stanthefi' strijck'for' Deen' 

Nog grijmme Noarman, dae se' (az JAPIC holsck dôldruwck'ne 
Fen PHAR'O) 't fiy friesck' schofie' in hals'-pleag los ontjuwck'ne. 
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Neist de fryske skiednis binne der ek in pear útlittings oer de rûnens fan de âlde 
Friezen (10.4, 2 en 11). Dy lykje oan te sluten by de sinspreuk "Slioecht in rioecht", 
dy't GJ al yn 1640 brûkte. It begryp is op 'en nausten mei "âld" ferbûn, sa't blike kin 
út it gedicht Slioecht in Rioecht (tekst 50; 344): 

Joe-deys leyt de wrâd omkere 
Yn klear duwbbeld-hertigheyt. 

Jou uwz Lân weer Ijæve HEERE 
d'Ade roune yenfadigheyt. 

Ferearing fan it eardere Fryslân is dêr net yn te sykjen. "Aid" hat hjir gjin histoaryske 
betsjutting, mar stiet foar de eardere Gouden Ieu fan Ovidius' Metamorphoses I: 89-
112, lykas yn Muwze-Booste (tekst 23; 35-38) en yn it gedicht op Hulst (tekst 35; 80-82). 
Wol liende Fryslân him as boerelân fansels goed foar de konfrontaasje mei it 
"dreambyld" (cf. Gerhardt 1956) fan de Gouden Ieu. Neffens Vergilius syn lofsang 
op it lânlibben wienen de spoaren fan de Gouden Ieu ommers noch op it boerelân te 
finen (Georgica 2,474). Yn dy Gouden Ieu moat GJ boer Tjerne ek tocht hawwe, doe't 
er him yn 1640 (yn 1668 is de tafoeging weilitten) "ien/ ijn-fîerd/ aad/ sljoecht/ ien-
faadigh Huws-Man" neamde. "Slioecht in rioecht" op himsels liket ek al in ferwizing 
nei de pastorale wrâld. Oer it komôf fan dy sinspreuk is wol it ien en oar skreaun, mar 
de ynterpretaasje beheint him fierhinne ta de opfetting dat GJ en syn wurk der net 
neffens binne.462 Wumkes 1952,115 hat ek tocht oan ferbân mei de Gouden Ieu, mar 
hy lit dat slûpe foar syn ûntdekking fan de útdrukking yn in liet op ien út Bolsert yn it 
Offer des Heeren. Dat ferklearret miskien it "nim it for ljeaf it iz sljuecht in rjuecht az dy 
fen Boalseri" (331,26-27; sjoch ek 333,29-30). Hat Gabbema him faaks yndachtich 
makke op dat liet? Fierders steane de beide wurden eins altyd yn in idealisearre kon
tekst, lykas yn Reontse Ijeafde-gâl (tekst 9; 16,8), Herders Ijeafde to Galathæa (tekst 40; 
17,7-8), en psalm 25, dêr't se op God slane (46.13; 148,11), of wurde se brùkt as kon
trast mei de werklikheid, lykas yn Reamer in Sape (tekst 30; 59,1 en ferlykje 61,10 en 
61,23) en yn Friesche Herder (tekst 45; 102,24). De beide wurden wienen yn GJ syn tiid 
ek net ûnbekend as oantsjutting foar de Gouden Ieu. Roemer Visscher hat teminsten 
in "Sinnepop" op Slechten recht, dy'tbegjint mei de wurden: "De menschen in de gul
den Eeuwe waren slecht en recht" (Visscher 1614,71). 
Mei Fryslân en de Friezen hawwe ek te krijen de "stant-fries" (ûnder mear yn tekst 
23; 37,13) en "Greate Pier" (tekst 33; 74,13). Ut it brûken sprekt wol in beskaat nasjo-
naal besef, mar folie klam krije dy eleminten net. Grutte Pier skynt GJ wol niget oan 
hân te hawwen (oaren yn 'e santjinde ieu út Fryslân trouwens ek wol), ek al doe't er 
Gabbema noch net koe. Neffens syn taljochting op sprekwurd nr. 837 tekene Junius 
oan: "Op uwsfonne herne lizzefiouwer klear lotter leep aeyen in yen nest", groote Pier sijn 
spreeckwoord daer mede hij de Hollanders beproefde eer hijse over boord wierp" 
(ed. Feitsma 1956a,61,97). En ien fan Junius syn tafoegingen oan de sprekwurde-
útjefte fan 1641 (dy't er ek wol fan GJ hawwe sil) is: "Lôke dear feynten, ho kinne da 
deals kjietten swomme" (nr. 698 Ja; ed. Feitsma 1956a,52). Beide sechjes jout Winse-
mius yn 1622 ek. it earste lykwols net spesjaal foar Grutte Pier (ed. Feitsma 
1956b,38). 
De "stant-fries" stiet foar it stoysynske ideaal fan ûnferwrigberens (Horatius, Carm. 
III3,1-8). GJ is foarsafïer't bekend is, de earste dy't it wurd brûkt, mar dat docht er al 
fier foar't er Gabbema koe, want de tekst dêr't it yn stiet hat Junius meikrigen, en dat 
hat om 1646-1647 hinne west (4.7.2.4).463 
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De útlittingen oer it Frysk binne emosjoneel formulearre, oft der no al (10.4,1,5,6 
7,8,9; 1654-1655) of net (10.4,12,15; ca. 1658 of letter) bystietdatit âld is. GJhatitoer 
tabiten (yn 'e betsjutting fan tasnauwen) lang lyn, dat ek al ûntbrekke yn eardere 
teksten eksplisite uterings, de eare fan it Frysk moat him ek foar 't er Gabbema 
moete al heech sitten hawwe. De niget oan it âlde Frysk stiet faaks net los fan Gab
bema. It is lykwols de fraach hoe djip oft dy sitten hat. Yn it wurd foarôf yn de FR fan 
1668 (tekst 2) ûntbrekt no krekt it elemint âld, dat yn tekst 2a frijwat klam kriget 
(278,24; 279,78). GJ hat - steld dat er sels de kopij wier taret hat (3.7.1.1.2.1) - úteinlik 
de foarkar jûn oan in redaksje sûnder skiër, âld en griis. As myn datearring fan de 
beide redaksjes goed is, dan hat er 2a fan july 1655 om 1658 hinne yn 2 feroare 
(5.3.2.3) en dat soe betsjutte kinne dat it elemint fan it âlde Frysk yn 2a foar GJ mar 
tydlik in bysûnder belang hân hat. 

Ynfloed fan Gabbema op 'e stavering is ûndersteld troch De Haan Hettema 
1854,47, dy't de grutte ferskillen tusken deselde teksten yn 'e ôfskriften fan Junius en 
yn 'e útjefte fan 1668 opfallen wienen. Halbertsma 1856,265 giet der resolut tsjinyn: 
GJ kin yn brief I (324,21: "by my wjuwcke") net syn eigen stavering neame wat fan 
Gabbema wêze soe; Gabbema hat yn 1681 de stavering fan 1668 net feroare, en foar-
al: GJ hat sa't er yn de Nauw-keurigen Needer-lander (tekst 47; 277,18,20) seit, lang om 
in goeie stavering socht. Gabbema mei syn "pedantische opvatting van spraakklank 
en spraakteken" (hjir moat Halbertsma doele op it Fragmentum),464 wie neffens Hal
bertsma net yn steat om sa'n stavering te finen. Neffens Feitsma 1974,514 brûkte GJ 
yn 1654, doe't er mei Gabbema yn 'e kunde kaam, globaal sjoen syn nije stavering al. 
Haantjes 1929,215 hie al fêststeld dat GJ yn 'e tiid dat Junius by him wie, al mear 
grammatikaal en etymologysk stavere as yn 1640. Ferlet om oer de stavering te praten 
hat GJ grif hân, sjoen ek syn fraach om help yn de Nauw-keurigen Needer-lander fan 
4-7-1655. Miskien hie er it krekt dêrfoar, op 3-6-1655, doe't se by elkoar komme soe-
nen (330,21-23), ek wol mei Gabbema oer stavering hân. Mar ôa en êa, dy't Feitsma 
1974,515 e.f. as feroaringen yn 'e Gabbema-tiid datearret, brûkt Gabbema yn syn 
Friesche bywirden (oar Frysk hat er net folie neilitten) sels net (cf. ed. Feitsma 
1956a). 

It measte is der skreaun oer de mooglike ynfloed fan Gabbema op GJ syn styl. In 
ekstreem stânpunt, dat Gabbema nammentlik de skuld hawwe soe fan de stylfer-
swierring yn psalmen en oar wurk, nimtfuortWassenbergh 1793,14-15 en 1802,182 al 
yn. Hy ferwiist nei ƒ«'î Stamboeckvan S.A. GaM>ewa(tekst28;48), sûnder fierder argu-
minten te neamen. Yn in oantekening dy't fan foar 1793 datearje moat, hie er him 
hoedener utere troch de "gezochte Hoogvliegendheid" en "zamenkoppeling ook 
zomtijds van geheel verouderde woorden" yn datselde fers net allinne op 'e ynfloed 
fan Gabbema te skowen, mar ek op "den verkeerden smaak van zijnen tijd".465 Hal
bertsma 1824,26 beropt him by it oanwizen fan Gabbema as skuldige op de feroarin
gen yn it foarwurd (oars as ik hâldt er 2 foar âlder as 2a). Hy sjocht dy feroaringen as 
oanpassingen by Gabbema syn smaak. As eigenskippen fan de styl neamt er: "een 
valsche pronk, ene verstopping in den vloed der rede door de opéénpropping der 
denkbeelden, zelfs uitstalling van geleerdheid daar hij anders zo afkerig van was, en 
wat ik eerst had moeten noemen, ene dodelijke woordenkoppel-ziekte" (Halbertsma 
1827,396; cf. Halbertsma 1824,23). Yn 1827,396 wiist er ek oare skuldigen oan: "De 
gansche dichterlijke luchtkring dien GIJSBERT sedert zijn 50ste jaar inademde, 
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w as besmet". Dan folgje de nammen fan Fonteyne, Sweerts, Geestdorp, Van Griet-
huysen en Gabbema. Botte krekt is er net, want Geestdorp wie al yn 1646 stoarn, sa't 
er sels op side 364 meidield hie. Dat GJ Fonteyne al yn 1640 koe, wie doe noch net be
kend. Dat koe it pas sûnt 1895 wurde, doe't Siebs 1895 de earste eksimplaren fan 'e 
Friessche Tjerne-útjefte (1640) fan Fonteyne fûn hie. Halbertsma is faaks ta syn min
der iensidige stânpunt kommen nei syn ûntdekking, dat yn Gabbema syn eigen 
wurk neat blykt fan wurdkeppeljen. Likegoed hâldt er yn 1827,396 ûnder ferwizing 
nei it foarwurd fêst, dat Gabbema syn "wansmaak dergelijke koppelingen bewon
derde". De wansmaak hie er yn de bledsiden dêrfoar bespotlik makke ûnder it oan-
heljen fan in pear patetyske fragminten. Ek Haantjes 1929,192 en Kalma 1938,51 
neame wol dat Gabbema diel útmakke fan in hiele rûnte, mar omdat er de sintrale fi-
guer wie en de oaren likemin as hy har fers ferswierren, bliuwt hy de skuldige. Kalma 
1938.90 seit dat sels eksplisyt, nei't er hiel yn it koart en yn lytse letters de mooglikheid 
fan in algemiene stylferoaring om 1650 hinne, ek buten Fryslân, oantipt hat. Dy 
mooglikheid fertsjinnet neier omtinken, mar yn dit ferbân giet it derom oft Gab
bema wier sa'n ynfloed hân hat. Hellinga 1935 en Stuiveling 1938,191 hawwe wurk 
fan GJ en Gabbema neist elkoar set om it ferskil útkomme te litten. Stuiveling be-
heint him ta it feststellen, dat wurdkeppelingen en krampeftige ferkoartings (dy't 
Kalma 1938,86-88 as foarnaamste eigenskip fan de nije styl oanwiisd hie) by Gab
bema net foarkomme. Hellinga neamt yn syn besprek fan Geplengde Venus Tranen 
(1649) en Het Hooghe-Lied Gabbema syn fers sierlik, licht en nayf, mar ek "snel en be
wogen van hartstocht". Hy ferliket GJ syn beriming fan Heechliet 3:1 (tekst 73; 451-
453) mei dy fan Gabbema. Gabbema sines neamt er "prachtig van een hijgende 
onrust": 

Ik zoght hem op mijn' leeger-steede: 
Ik zoght hem inde donkerheeden, 

Geen hoekje liet ik onbezoght, 
Maar, ach! 'k en vond mijn' Zielzon nergens! 
Nochtans leyd' hy gedooken ergens, 

Daar my'l geluk niet heene broght. 

Yn letter wurk - hoewol net oeral - sjocht Hellinga wol "valsche beelden", "mytholo
gische woekering" en "dwaze rhetoriek van de Parnastaal", mar "uit de opmerkelijke 
wisseling van rijmschema's en strophevorm - geen gedicht bijna is gelijk aan vorige 
gebouwd! - blijkt de oprechtheid van zijn kunstpogingen". Hy neamt net mear it be-
weechlike fan syn fers, dat net bûn is oan de begrinzing fan 'e fersrigel, mar dat sit li
kegoed ek yn it lettere wurk. Yn alle gefallen ûnfbrekke ek dêr de wurdkeppelingen 
en -ferkoartingen dy't GJ syn lettere wurk sa typearje. Dat, der liket my gjin reden te 
wezen om dy oan ynfloed fan Gabbema ta te skriuwen. Dat soe ek al min kinne, want 
it foarbyld dat Kalma 1938,84 dêrút oanhellet om de nije styl te beskriuwen (tekst 32; 
73), is binnen acht dagen makke nei't Gabbema en GJ elkoar - nei alle gedachten 
foar de earste kear - moeten. 

Halbertsma 1824,24 ferklearre de ynfloed fan Gabbema út GJ syn latinte gefoeli-
gens foar keppelwurden, dy't er neffens him krigen hie by it lézen fan 'e Hartspieghel 
fan H.L. Spiegel. Yn 'e nederlânsktalige fersen fan GJ fûn er dêr in sprekkende geli-
kenis mei (Halbertsma 1827,320). Earst doe't GJ âlder waard en it ferstanlike de oer-
hân krige, soe er ryp west hawwe foar de ynfloed fan ien as Gabbema. Wannear't 
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Spiegel de boaiem lein hat, lit Halbertsma him net oer út. Hy neamt ek gjin foarbyl-
den fan stylferswierring út earder tiid. Deselde healslachtigens hat Haantjes 
1929,228. Ek hy seit dat Gabbema fersterke wat al by GJ oanwêzich wie, mar hy mak-
ket him derôf mei in "hoewel misschien nog slechts onbewust". De hiele behanne-
ling fan Gabbema syn ynfloed, al of net of yndirekt, is by him dizich, sa't Gosses 
1929,194 al oanwiisd hat. Kalma 1938,91 jout wol in foarbyld fan stylferswierring út 
earder tiid, mar dat ferklearret er as in lettere feroaring. It giet om de earste rigels fan 
psalm 137 (94,3-5), dy't as ûnderdiel fan it part fan de Friesche Herder dat yn alle gefal
len foar Fonteyne skreaun waard, út 'e tiid fan foar Gabbema wêze moat. Hy beropt 
him foar dy lettere feroaring op in passaazje yn brief X (332,1-2), mar dy slacht net 
op 'e Friesche Herder en is lykwols net as argumint te brûken. GJ skriuwt dêr fan syn 
psalmen en lofsangen (buten de Friesche Herder): "dy'k uwt-schreauwn, uwt-rymme, 
uwt-wircke, in op-snolcke hab, so'k best koe". Om it "uwt-rymme" kin dat min oars 
slaan as op 'e beriming sels. Buten de psalmen komt neffens Kalma foar 1654 gjin 
stylferswierring foar. Boarnstra 1939,45-46 en Gosses 1940,87 neame lykwols in hiele 
rige foarbylden.466 Meast giet it mar om inkelde rigels. De längsten binne sûnder dat 
se it sjoen hawwe dochs út 'e Gabbematiid {Reontse; tekst 9) of mei har enumeraasjes 
(de teksten 29 en 30: Nyschierige Jolle en Reamer in Sape) fan in minder forsearre ka
rakter. 

Wat der oerbliuwt is te min om de kleau dy't de psalmberiming en de gelegen-
heidsfersen út 'e Gabbematiid skiedt fan de oare poèzy út de beide earste dielen fan 
de FR folie lytser te meitsjen. Sil Gabbema dêrom foargoed los makke wurde kinne 
fan de stylferswierring, dan moat dat barre troch him buten de psalmberiming te hal
den, want dêr is dy op it dúdlikst. It giet der dan mar om, wannear't dy beriming 
makke waard. In part is wis makke yn 'e tiid dat GJ Gabbema al koe, mar fierwei de 
measte psalmen sille dochs yn novimber 1654 doe't se faaks yn 'e kunde rekken, al 
klear west hawwe (5.3.45.3) en dêrmei komt de stylferswierring yn GJ syn wurk frij te 
stean fan Gabbema. 

Wat der fan Gabbema syn mooglike ynfloed op 'e styl oerbliuwt, is in saak fan ge-
leardheid. Dy oppenearret him foaral yn gelegenheidsfersen ta eare fan persoanen, 
lykas Ney't Eag-weydjen (tekst 44; 91), In 't Stamboeck van S.A. Gabbema (tekst 28; 48), 
Yn 't Stamboeck jen Brunsvelt (tekst 34; 79), It Latijnse Verssjen, van D"° Feyco 
Oedz. ... verfriescht (tekst 40;85), Op 't Hôars-hofjjen jen Jieffer Sibilla fen Jongstal 
(tekst 42; 87), Op de Geboorte des Vorstlijcken Frieschen stadholders Soone (tekst 37;83) 
en Op 't oonfirdigjen fen Frieslânz Schyd-Schrieuw-Aempt fen S.A. Gabbema (tekst 43; 
89), allegearre fan 1655 of letter. Mar fan foar de Gabbema-tiid datearret mei men 
oannimme Op d' Af-beeldinge Vande Vorstelijcke Pop ... Willem Henrich (tekst 63; 
411) en dat jout deselde karakteristike ferliking fan de beskreaune mei oare fer-
neamde persoanen. Yn it oare fers yn itselde genre út earder tiid, dat foar Fonteyne 
oer de al earder neamde fersen fan Sibylle van Griethuysen (tekst 36; 83), ûntbrekt de 
geleardheid, al wurdt dy wol neamd. Dêr hie GJ der oars alle oanlieding ta, want de 
fersen fan Sibylle dêr't it foar 't neist om giet (sj. noat 236), sitte der fol fan. Dat fers is 
op 1650 te datearjen, it fers oer Willem Henrick soe fan 1652 wêze kinne (sj. noat 385). 
Dy beide fersen fan GJ út 'e tiid foar Gabbema hawwe al de opmerklike ekstra léste 
rigel oer de taks fan it rymskema hinne, dy't fierders foaral foarkomt yn syn lettere 
gelegenheidsfersen. Dêrom soe men dochs ek it fers út 1650, dat dan wol gjin ge-
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learde ferlikingen hat, dochs heal en heal by de gelearde gelegenheidspoëzy rek-
kenje kinne. Yn alle gefallen liket der sels gjin reden te wezen om de geleardheid 
spesjaal oan Gabbema syn ynfloed ta te skriuwen, hoewol't dy by Hendrik Rintjes 
yn 'e ynlieding op Klioos Kraam (1656) wol om syn gelearde gelegenheidsfersen, yn it 
bysûnder syn roufersen, bekend stie. 

Wol hat Gabbema GJ alle gelegenheid jûn om it genre fan it persoansferhearlik-
jende fers te beoefenjen, sa't trouwens ek Galama (teksten 44 (91) en 65 (407-409)) en 
Brunsvelt (tekst 60 (407; cf. tekst 34;79)) dat dienen. Yn de jierren fyftich liket de be
langstelling foar gelegenheidsgedichten grut west te hawwen. Klioos Kraam stiet der 
sels fierhinne mei fol. Hendrik Rintjes prize it genre, as hearrend by Klio, boppe lite-
ratuer fan grutter omfang, dy't oare Muzen tsjinne. Fan 1651 ôf binne ek gedichten 
by disputaasjes, dissertaasjes, rektorale oerdrachten en it kommen en gean fan 
heechlearen en studinten út it fermidden fan de Frjentsjerter akademy yn it Neder-
lânsk hiel gewoan, al kin him dat foar in part ek oan de oerlevering lizze. It iennich-
ste "akademygedicht" yn it Nederlânsk fan earder dat út Frjentsjer bekend is, datear-
ret út 1640. It earste fryske is fan 1649 (dat is skreaun troch Gabbema, doe't er yn 
Grins studearre). Foar de tiid is it allegearre Latyn, of soms ek Gryks, Hebrieusk of 
noch in oare taal (Breuker 1988a,15). De opkomst fan it gelegenheidsfers buten it 
akademyfermidden giet faaks ek lykop mei funksjeferlies fan it Latyn. 

Halbertsma 1827,396 seach behalven yn it algemiene fan de wansmaak noch in 
beswier tsjin syn Gabbema-hypoteze, dat er sels fuort mar weinaam: "Te laat begon 
GYSBERT evenwel met dit koppelwerk, dan dat het hem immer tot ene twede na
tuur zou worden. Als hij er zich niet toe zette, (en dit vergat hij telkens wanneer het 
eevoel hem meester werd) bleven de lasschelwoorden, als zijnde vreemd aan dat ge
voel, bijkans geheel achter" (Halbertsma 1824,27). Kalma 1938,85 lost it probleem op 
deselde wize op. Ik soe leaver it ferskil yn styl ferklearje wolle troch ferbân te lizzen 
mei tematyk en genre, en mei in tanimmende oariëntaasje op in geleard dichterskip 
(sj. dêroer ek 7.2). 

Sa bliuwt der al mei al net folie oer fan Gabbema syn ynfloed op GJ. Dat it byld 
fan Gabbema as kweade geast dochs sa lang bestean bliuwe koe, skriuw ik úteinlik ta 
oan de winsk om GJ suver te halden, al spilet dêr ek in te grutte ôfhinklikens fan Hal
bertsma syn yngeand ûndersyk yn mei. Sa is it ek ûntstien. Wassenbergh hie yn 
1793,14 al sein (ik jou syn Latyn hjiryn de oersettingút 1802,182): "Men ziet hier, hoe 
veel vermogen het Gezag heeft ook op de beste vernuften! Het was dat Gezag (fan 
Gabbema), het welk den edelsten natuurlijken aanleg en het zuiver gevoel van het 
waare Schoone in onzen Dichter bedierf'. En Halbertsma 1824,26: "Hoe is het mo
gelijk! Zulk een kloek en zuiver vernuft! GIJSBERT! GIJSBERT! Dat ik van u, van u 
zegge ik, kwaad spreken moet! Maar de zanggodinnen zelve wenen over uwen val, en 
geen Fries vergeeft het u. Behoorde een edel zelfgevoel u niet te vergewissen, dat de 
ware bron in uw eigen hart vloeide? Moest gij niet gezien hebben, dat haar helder wa
ter door den minsten vreemden droppel bezoedeld werd? Hadde het beminnelijkste 
uwer beminnelijke inborst, nederigheid en vriendschapsgevoel, dan zo smoorlijk 
uwe zinnen betoverd, dat hij, die niet waardig was in uwe schaduwe te staan, het 
voorwerp uwer bewondering en navolging werd?" 
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5. Tekstkommentaar 

5.1. Opset 
5.1 befettet in neiere útwurking fan de ynlieding yn 1.2 oer doel en opset fan de 

analize yn dit haadstik. Omtinken krije definysje, begrinzing en ûndersykberens. 
Problemen dy't foar mear as ien tekst jilde, komme yn it algemien fuort by de ear-

ste tekst oan 'e oarder, wêrnei't by de oaren dêrnei ferwiisd wurdt. Fariante teksten 
wurde net apart ûndersocht, mar yn ferbân mei de byhearrende teksten dy't útjûn 
binne yn diel I. 

5.1,1. Boarnen 
By elke boarne is oanjûn wa't him it earst neamd hat. Wumkes ferwiist nei in hân-

skrift (sj.5.2.1.2), N. Brussaard-de Vries nei in múnlinge opjefte. Stiet der neat efter in 
boarne, dan betsjut dat, dat er net earder oanwiisd is. Eardere identifikaasjes dy't my 
net goed talykje, haw ik besprutsen yn in aparte ôfdieling, dêr't ek de twifelgefallen 
yn steane dy't ik sels fûn haw, en de parallellen ynklusyf de topoi. De iene ôfdieling 
hjit Foarbylden, de oare Parallellen. 

Oerienkomstige rigels wurde op twa manieren oanwiisd. Giet it om koarte frag-
minten (lykas in sin), dan folget op it bledside- en rigelnûmer fan GJ efter in dübele 
punt de bledside fan 'e boarne. Teksten en tekstparten dêr't mear as in inkelde sin 
oan ûntliend is, wurde yn har gehiel oanhelle mei opjefte fan side- en rigelnûmer by 
GJ efter de oerienkommende rigels. 

5.1.1.1. Literêre teksten 
By it identifisearjen fan teksten as foarbylden dogge har trije grutte problemen 

foar. It earste is de eigenaardige ûnderfining dat men gau oer oerienkomsten of pa
rallellen hinne lést. In foarbyld is it gedicht Pastorael fan P.C. Hooft, dat al lang en 
troch mear as ien as boarne fan tekst 13 (Bert-Sangh) oanwiisd is, mar dêr't de paral
lellen mei Tjerne syn barsang yn tekst 6 net earder fan synjalearre binne. In oar foar
byld is Batave Tempe fan C. Huygens, dat altyd oer de holle sjoen is as foarbyld fan de 
Personele vertôninge (tekst 67). Sokke gefallen komme foaral foar by teksten dêr't de 
ûntlieningen op harsels stik foar stik mar koart yn binne, wylst se fierders suver wei-
wurde yn in brede útwurking mei gans nije eleminten. By it feststellen fan ôfhinklik-
heid kin dan kennis fan GJ syn wize fan bewurkjen yn it algemien helpe. In yndruk 
dêrfan jouwe de ferlikingen mei de boarne troch Haantjes 1929,100-102 fan tekst 19 
(Minne-Fjuecht-Spil) en troch Kramer 1943,77-90 en 116-159 fan tekst 51 (Dorilis in 
Cleonice). Yn beide gefallen is fuort dúdlik dat GJ imitatio tapast (al is it twadde foar it 
grutste part translatio), hoewol't Haantjes en Kramer dy termen net neame en ek gjin 
ferbân lizze mei de praktyk fan oare santjinde-ieuske bewurkingen. Der bestiet gjin 
literatuer oer de kombinaasje fan mear as ien foarbyldtekst by GJ, mar ek yn dat ge-
fal treft jin de gelikenis mei de wurkwize fan ien as P.J. Schaghen, sa't Vermeer 1978 
dy as dissimulative imitatio beskriuwt. Hy defïniearret dy as "een werk
wijze . . . waarin omzettingen, uitbreidingen en bekortingen, afgewisseld met in-
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lassen, ontleend aan of geïnspireerd door andere bronnen de gelijkenis met het ori
gineel verdoezelen" en nimt oan dat dy ek tapast wurdt om dat oarigineel te 
oertreffen (Vermeer 1978,126,127). Pigman 1980 reservearret foar dy léste bedoeling 
de term aemulatio en beheint dissimulative imitatio ta it mei sin ferbergjen fan de foar-
bylden. Dat ferskil yn bedoelingen, sa seit Pigman 1980,27 sels, is net maklik út te 
meitsjen, mar dat is yn dit ferbân ek net sa belangryk. It giet hjir om it algemiene fan 
sa'n wurkwize yn 'e santjinde-ieu, dêr't Pigman Erasmus (Ciceronianus) en Sturm 
(De imitatione oratoria; 1574) as teoretisy fan oanhellet. Sturm, sa set Pigman 1980,11 
him oer, seit fan imitatio: "It conceals rather than reveals itself and does not wish to 
be recognized except by the learned man". Vondel seit sawat itselde as er yn synAen-
leidinge (1650) oanriedt om "behendigh stelende" by it gebrûk fan Nederlânske foar-
bylden dat sa te dwaan, "dat het de boeren niet mereken, nochte voor den Geleerden 
al te sterek doorschijne" (ed. Rens 1979,76,125; 77,135-136). Om dochs de foarbylden 
út te finen, kin it helpe as men weet hat fan feroaringstechniken en -gewoanten, lykas 
it oanpassen oan eigen omstannichheden, it tapassen fan amplifwatio oidigressio, en 
it brûken ïanfigurae sententiarum, as evidentia, similitudo oîsermocinatio, oîfigurae elo-
cutionis, dy't troch herhellingen asgradatio, repetitio of alliteratio ek wol ta útwreiding 
fan de stof liede kinne. 

It twadde probleem by identifîkaasje is de fraach oft in oerienkomst eksklusyf is. It 
soe maklik wêze as der listen wienen fan sprekwurden en sententiae út santjinde-
ieuske literatuer, likegoed as fan topoi. Hoe't de hiele europeeske literatuer fol sit mei 
gelikense útdrukkingswizen is nei Curtius 1953 gjin nijs mear, mar dochs jout Tschi-
zewsky 1967 noch frappante parallellen tusken Shakespeare en it Aldeastslavysk 
út 'e tolfte ieu, dy't op 'en nij sjen litte hoe 't de hiele europeeske literatuer, ek de sla-
vyske, op Bibel en klassiken weromgiet. Ek as it lykwols net om sokke klisjee-eftige 
formulearringen giet, betsjut oerienkomst noch gjin ôfhinklikheid. Der kin ek in 
mienskiplike boarne wêze, of in ûnbekende bewurking tusken oarigineel en neifol-
ging yn sitte. Dan is it lestich om tusken parallelly en ôfhinklikens te ûnderskieden. 
De ferhâlding tusken Pastorael fan Hooft en de barsang yn de Tjerne is sa'n gefal. 
Kennis fan it soarte boarnen dat GJ yn it algemien brûkt - klassike, neolatynske of 
renaissanceteksten út oare talen - kin de wierskynlikens fan in relaasje fersterkje, 
mar wissichheid jout dy net. 

It tredde probleem is de ûnmooglikheid om alles te finen wat GJ ûnder eagen hân 
hat. Ik haw my by de kar fan myn lektuer foaral liede litten troch wat der yn 'e litera
tuer oer GJ yn 'e rin fan 'e ieuwen oan foarbylden neamd is en troch wat ik sels ûn-
derwilens op it spoar kaam. Dat betsjutte twa konsintraasjes, ien by de klassiken, en 
ien by santjinde-ieuske nederlânske dichters. Fierders ha 'k lézen wat der oan litera-
rueryn 'e boekelist fan GJ neamd wurdt (sj. 4.4). Yn prinsipe ha 'k krekt salang socht, 
oant de hiele tekst mei foarbylden oerlape wie. Dat is net altyd slagge, mar dochs wol 
faak genôch om it ûntbrekken fan foarbylden by beskate tekstparten earder ta te 
skriuwen oan tekoartsjittend ûndersyk as oan ûnôfhinklikens by de dichter. 

It kin hast net oars of men makket by safolle ûnwissichheid flaters, likefolle oft it 
no giet om it oer de holle sjen fan foarbylden of om it net terjochte oanwizen, mar der 
ûntstiet ûnder it lézen en ferlykjen stadichoan dochs ek wat fertrouds. By de yndie-
ling by foarbylden haw ik as regel oanholden, dat der yn alle gefallen wurdlike oer
ienkomst wêze moast, leafst mear as ien kear, en dat de oerienkomst eksklusyf like. 
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Soms lykwols jouwe oare oerienkomsten reden om ta ôfhinklikens te besluten. Dat 
kinne bygelyks gelikense strofepatroanen wêze, of oare ûngewoane oerienkomsten 
yn opbou. Ta de parallellen haw ik de twivelgefallen rekkene en de wurdlike oerien
komsten dy't har beheine ta ien inkelde formulearring dy't ek yn oare teksten foar-
komt. Yn dat léste gefal koe faak in klassike oarsprong oanwiisd wurde. 

Parallellen haw ik net mei sin om socht. Dy't ik neam, binne foar in part basearre 
op sekundere literatuer oer oare dichters. 

5.1.1.2. Bibel 
Ta de parallellen soenen ek de Bibelplakken rekkene wurde kinne, dy't ommers yn 

sa'n protte teksten út GJ syn tiid foarkomme. Dochs haw ik se leaver yn in aparte ôf-
dieling set, omdat wol foar fêst oannommen wurde mei dat de skoalmaster en foar-
sjonger GJ de boarnetekst sels koe. 

GJ blykt gebrûk makke te hawwen fan 'e Steate-oersetting út 1637. Dat is te sjen 
oan it ferwurkjen fan taljochtingen út 'e oantekens yn dy Bibelútjefte. Mar hy is fan
sels grut wurden mei in oare útjefte. Ien kear - yn "ploeg-yersen" (172,15) - haw ik dêr 
in bewiis fan fûn, mar it is dan net út te meitsjen hokker oft dat west hat, omdat Deux 
Aes en Biestkensbibel beide "ploechyser" hawwe. Ik haw my beheind ta it neigean 
fan oerienkomsten mei de Steatebibel. Wol haw ik noch mei de Heidelberchske Ka
techismus ferlike en mei de liturgyske formulieren en gebeden dy't fan âlds efter de 
psalmen fan Datheen steane. 

5.1.1.3. Oare boarnen 
Behalve de literêre teksten en de Steatebibel haw ik inkelde stichtlike boeken 

trochnommen, ûnder mear guodden dêr't in drompelfers fan GJ yn stiet en ek dy 
út 'e ynventarisaasje fan syn boekebesit, mar folie wurk ha 'k der fïerders net fan 
makke. Wol haw ik by teksten dy't dêr oanlieding ta joegen, om ôfbyldingen socht, 
dy't brûkt west hawwe kinne. 

5.1.2. Genre 
Genre is in problematysk begryp, ûnder mear omdat "the character of genres is 

that they change" (Fowler 1982,18). Fowler behannelet as foarnaamste fariaasje-
mooglikheden "topical invention, combination, aggregation, change of scale, 
change of function, counterstatement, inclusion, selection, and genene mixture" 
(Fowler 1982,170 e.f.). Dat nimt net wei dat it bestean fan genres yn 'e santjinde ieu in 
realiteit wie, want se wurde yn retoaryske hânboeken isolearre en beskreaun. Dêrom 
is kennis fan genres nedich, wol men in tekst ynterpretearje of syn foarm ferklearje 
(cf. Verlaan/Grootes 1978,61). Ik gean út fan genre as in samling eigenskippen fan 
foarm, ynhâld en funksje dy't meitsje dat in tekst ûnderbrocht wurde kin by ien of 
mear samlingen fan oare teksten. 

Ofsjoen fan formeel beskate genres, lykas sonnet of brief, binne de samlingen fan 
eigenskippen meastal sa los, dat it net út te meitsjen is oft de ûnderstelde oanwêzich-
heid fan dy eigenskippen it gefolch is fan genrebepaaldheid of fan oernimmen út 
foarbyldteksten. Wêr't dêr oanlieding ta is, gean ik op dat probleem yn (sj. 5.3.6). 

Ta de ferwizing nei gelikense strofefoarmen haw ik buten it wurk fan GJ sels ek de 
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psalmen fan Datheen neigongen. By gedichten dêr't ik dan noch gjin parallellen fan 
fûn hie, haw ik socht yn it wurk fan Vondel, yn Klioos Kraam en yn alle poèzy yn it 
Nederlânsk en it Frysk fan lju út Fryslân út de tiid fan GJ, dy't ik sa folslein mooglik 
sammele haw. 

5.1.3. Datearring 
Om fierder te kommen mei de datearring haw ik ûnderskate middels te baat nom-

nien. De datearring fan guon teksten kin ôflaat wurde út eksterne faktoaren. Fan in-
kelde teksten fûn ik in eardere publikaasje as oant no ta bekend wie, oaren haw ik be
sucht te keppeljen oan histoaryske omstannichheden, dy't de oanlieding ta skriuwen 
west hawwe kinne. Fan grut belang wie in neiere datearring fan de besite fan F. Ju-
nius FF., omdat dy doe hiel wat gedichten oerskreaun hat dy'tbewarre binne. Inkeld 
liende ek in opfallend stylferskynsel, lykas in buten it rymskema fallende léste rigel 
mei itselde rym as de foarlêste rigel, him ta datearring. Hâldfêst joegen fierders soms 
wize-oantsjuttingen. Dêrta haw ik yn it apparaat-Veldhuyzen op it Meertensynstitút 
te Amsterdam de âldste fynplakken opsocht fan de wizen dy't GJ opjout. It belang-
rykste datearringsmiddel wienen lykwols de ferskiningsjierren fan de publikaasjes 
dêr't GJ syn foarbylden oan ûntliend hawwe moat. Troch ferbiningen fan ûnder
skate aard tusken teksten fan GJ ûnder elkoar koenen datearringen kontrolearre 
wurde en yn oare gefallen - as der fan in tekst noch gjin datearring fûn wie - ûnder-
steld wurde. 

5.1.4. Histoaryske eleminten 
Histoaryske eleminten yn dizze ôfdieling beheine har ta stofûnderdielen. De 

funksje wurdt behannele by ôfdieling 6 oer it ûntstean. 
Histoaryske eleminten ûnderskiede har troch har útsûnderlikheid. Oft se ek her

kend wurde hinget fan de graad fan útsûnderlikheid ôf. As mar ien barren of ien plak 
of ien persoan neamd wurdt of bedoeld wêze kin, dan is it yn prinsipe gjin probleem 
om se oan te wizen, al sil dat net altyd slagje. Mar by gebrûken, of globaler noch: 
mentaliteiten, moat earst neigongen wurde oft dêr ûntjouwingen yn west hawwe, en 
as in net dúdlik ôfbeakene gebiet beskreaun wurdt, moat útsocht wurde oft dat him 
fan oare gebieten ûnderskiedt. Identifikaasje bliuwt yn sokke gefallen, dêr't it giet om 
de ymplisite kulturele kontekst, faak yn ûnderstellingen hingjen. 

5.1.5. Ynterpretaasje 
Under ynterpretaasje ferstean ik it sykjen om in adekwate of befredigjende (cf. Van 

Luxemburg 1987,112) ferklearring fan de betsjutting fan in tekst sa't dy út de tekst 
sels ofte lieden is. Slutend is dy ferklearring as der gjin eleminten yn 'e tekst sitte dy't 
dêrmei yn striid lykje te wezen. Analyse op grûn fan 'e tekst sels wol net sizze dat gjin 
eksterne gegevens brûkt wurde meie, mar wol dat oannimlik makke wurde moat dat 
se ta de mooglike betsjuttingen fan de tekst hearre. Net ta de ynterpretaasje rekkenje 
ik it neigean fan de betrekkingen fan 'e tekst ta syn foarbyld(en), ta libben en opfet-
tingen fan de skriuwer of ta de maatskippij. Dy wurde behannele by 6, Untstean. As 
dy betrekkingen yn 'e tekst sels oanwiisd wurde kinne, hearre se fansels wol ta de yn
terpretaasje, sa't ik dy omskreaun haw, en wurde se hjir wol besprutsen. 
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Wurdferklearring jou ik allinne as dat foar it begryp fan de tekst as gehiel nedich 
is, en dan ek noch mar allinne as Brouwer 1966II it wurd oerslacht of neffens my net 
goed ferklearret. 

By de ynterpretaasje fan ûnderdielen fan 'e tekst meitsje ik alderearst gebrûk fan 
oare parten fan 'e tekst sels, en fïerders fan oar wurk fan 'e skriuwer en fan oaren út 'e 
santjinde ieu en fansels ek fan de útkomsten fan it ûndersyk nei boarneteksten, 
genre, datearring en histoaryske eleminten. Dêrmei mien ik it gefaar fan projeksje 
fan eigen kennis en fizy, dat by ynterpretaasje wol hiel grut is, sa goed mooglik mije 
te kinnen. 

Soms is it mooglik om de betsjutting te beskriuwen fanút de fizy fan de "implied 
author". It dúdlikst miskien komt dy fizy út yn de typearring fan personaazjes en yn 
wat ik mar neame sil de toan (sj. oer dat begryp en oer dat fan 'e "implied author" 
Booth 1983). Yn beide gefallen kin ferliking mei wurk fan oaren dat yn deselde toan 
skreaun is of dêr't deselde typen yn foarkomme, helpe by it ynterpretearjen fan 
dy fizy. 

5.1.6. Untstean 
By it ferklearjen fan it untstean fan in tekst ûnderskied ik oanlieding, ôfhinklik-

heid fan foarbylden, en funksje. De oanlieding is lang net altyd te efterheljen. Soms is 
dat gjin probleem, want dan jout de tekst sels útslútsel, lykas by gelegenheidswurk, 
mar yn oare gefallen kin men der allinne mar nei riede. By ôfliinklikheid fan oare 
teksten giet it my derom út te meitsjen yn hoefier't in tekst as it resultaat fan de be-
wurking fan ien of mear foarbyldteksten te ferklearjen is. Underfunksje ferstean ik 
de ymplisite betrekkingen ta libben en opfettingen fan 'e skriuwer en ta de maatskip-
pij. Neffens syn betrekking ta de skriuwer kin in tekst in staaltsje fan emulaasje of, al-
gemiener, fan literêr fakmanskip wêze, of utering fan persoanlike omstannicbheden 
of politike, godstsjinstige of kulturele opfettingen fan de skriuwer. De fraach nei de 
relaasje fan in tekst mei de maatskippij (as ideologysk en sosiaal superstratum, dat 
literatuer dominearret), rjochtet de oandacht op de easken fan dy maatskippij, mar 
ek op ynfloeden dêr't de skriuwer amper of gjin weet fan hoecht te hawwen. Dy eas
ken kinne wêze it ferlet fan literatuer of fan in beskaat soarte fan literatuer. It ferlet 
fan literatueryn it algemien jildt foar alle literatuer, net spesiaal foar dy fan GJ en dêr 
gean ik dan ek net fierder op yn. Oars leit it mei it ferlet fan in bepaald soarte litera
tuer. In dúdlik foarbyld fan maatskiplik beskate ôfhinklikheid is de kar foar Frysk, 
mar ek bygelyks by stof en tema's kin dy ôfhinklikens meispylje. Wat de ûnbewuste 
ynfloeden oangiet, behanneling dêrfan liket my net nedich ta. As it no sa wie dat GJ 
yn syn wurk sels bliken joech fan neitinken oer steatsabsolutisme, om in foarbyld te 
neamen, dan soe it sin hawwe om de neostoysynske ideeën út tekst 30 dêrmei yn fer-
bân te bringen, mar no't dat net sa is, kin folstien wurde mei in literêre ferklearring 
ûnder oanwizing fan de oansluting by de ideeën fan de brùkte boarnen. 

5.2. Stân fan it ûndersyk 
In kombinaasje fan literêre tradysje en histoaryske werklikheid by it ûndersyk fan 

literatuer is yn de GJ-stúdzje net earder systematysk tapast. Wol hat Visser yn syn 
stúdzjes oer boarnen en parallellen mear as ienris synjalearre dat in ynterpretaasje 
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dy't allinne mar rekken hâldt mei it libben fan de skriuwer it wurk gjin rjocht docht. 
Op it ûntwikkeljen fan myn opset om literatuer en werklikheid te kombinearjen hat 
syn wurk fan ynfloed west. Ynspiraasje fûn ik ek by Gelderblom 1979, dy't beide har 
aerak jout by de ynterpretaasje fan it gedicht De Beemster fan Vondel. By Spies 1987a 
fûn ik in befestiging fan it belang fan sa'n dûbelspoarich analyzemodel foar myn ûn-
dersyk. 

Yn it neikommende folget no earst in oersjoch fan de foarnaamste literatuer oer de 
ûnderskate punten út myn analyzemodel. Bysûnderheden wurde oanhelle by it be
sprekken fan de ôfsûnderlike teksten. As Haantjes 1929 of Kalma 1938 in ûnderdiel 
behannelet, neam ik yn 5.2 yn it algemien gjin âldere literatuer, of it moat wêze dat se 
dy net ferwurke hawwe. 

5.2.1. Boarnen 

5.2.1.1- Literêre teksten 
Haantjes 1929,77-106 en Kalma 1938,161-170 en 243-250 neame fan in oantal tek

sten foarbylden. Se geane op in inkelde útsûndering nei werom op âlder ûndersyk. 
Ofsjoen fan in pearbydragen fan Brandsma 1937 (tekst 46.41; Goe-Freed), Van Popta 
1970 en Feitsma 1972a (tekst 45; Friesche Herder) en Popkema 1983, 69-70 (in pear 
psalmen út de teksten 45 en 46), hat it Visser west dy't sûnt 1967 yn in lange rige fan 
stúdzjes foarbylden en parallellen oanwiisd hat by de klassiken en yn sechstjinde-
en santjinde-ieuske (soms ek midsieuske) teksten yn it Italiaansk, Spaansk, Frânsk, 
Ingelsk en Nederlânsk. Hy behannelet GJ syn teksten 6 oant en mei 12,15,17,24,30, 
31, 33, 41 en 42. 

5.2.1.2. Bibel 
Op in hiel inkelde útsûndering nei binne ferwizingen nei bibelteksten buten tekst 

45 (Friesche Herder), dêr't Stapelkamp 1957 omtinken oan jûn hat, noait publisearre. 
Mar der is al in hânskrift "Bibelske Óanteikeningen op Gysbert Japicx Wurken" fan 
G.A. Wumkes út likernôch 1950 (argyf FLMD), dat alle bibelparallellen út 'e edysje 
fan Brouwer 1936 jout dy't Wumkes fûn hat. É)at binne hiel wat, mar folslein is er 
lang net en tige krekt likemin. Sa jout er faak hiele rigen bibelteksten by ien rigel, 
dêr't mar ien of twa fan dúdlik oerienkomme mei de tekst by GJ en soms ek wol net 
ien. Syn wurkwize liket west te hawwen om de ferwizingen dy't yn 'e oantekeningen 
op 'e Steatebibel jûn wurde, ek op te nimmen. Dêrnjonken hat er foar 't neist ek oan-
folle mei help fan Trommius. By 62,27 jout er bygelyks Eks. 19:5; Deut. 7:6, 14:2; 
26:18; Ps. 135:4 en Mal. 3:17 op, deselde plakken dy't Trommius op "eigendom" hat. 
In foarbyld fan ûnkrekte ferwizing is "Lukas 6:38; Matth. 7:2" by 52,28. 

5.2.1.3. Oare boarnen 
Ofsjoen fan in hiel inkelde ferwizing nei in pear politike en histoaryske publikaas-

jes út 'e santjinde ieu by tekst 33 (Buitenrust Hettema 1896,38 en Kalma 1938,165) is 
oant no ta gjin ûndersyk nei oare boarnen as literatuer en Bibel dien. 
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5.2.2. Genre 
Op in inkelde noch te neamen útsûndering nei is it wurk fan GJ oant no ta net op 

genre ûndersocht. Wol wurdt faak in globale oantsjutting jûn dy't oanslút by de trije-
dieling fan 'e FRyn 'e trant fan "Minnenzangen, Zamenspraaken, Mengelstoffen en 
52 Liederen van David" (Koopmans 1801,837) of "vermischte Liebes- und Scherzlie
der, häusliche und vaterländische Gedichte und die Nachdichtung von 52 Psalmen" 
(Brockhaus' Konversations-Lexikon14 9 (1891) 873), of - noch wat mear utwurke -
"minne-poëzie, boertige liedjes, pastorale poëzie, enkele tooneeltjes uit het volksle
ven, gelegenheidsdichten, een paar stukken over staatkundige gebeurtenissen en een 
aantal berijmde psalmen" (Kalff 1909,510). Haantjes 1929,76-177 ferdielt by syn be
sprek fan "Inhoud en vorm" it wurk yn "erotiese poëzie" (76), "didaktiese poëzie" 
(108), "religieuze poëzie" (134), "proza" (155) en "gedichten in het Nederlands" (165); 
Kalma 1938,99-158 oarderet syn haadstik oer "De minske yn it wirk" neffens leafdes-
poëzy (105), petearen (115), religieuze poëzy (128), epigrammen en loffersen (144), 
nederlânske gedichten (145), proaza (146) en brieven (148). Folstienen sy en har foar-
gongers mei it neamen fan genre-eftige oantsjuttingen, Feitsma 1972b brûkt ferskil 
yn funksje dat as genreferskil op te fetsjen is, om de godstsjinstige gedichten út de 
beide earste dielen fan 'e FR fan guodden yn it tredde te ûnderskieden. Mei genre
ferskil wurket se ek yn Feitsma 1978d,90-92 by it ûnderskieden fan it pastorale earste 
en it georgyske twadde diel. Galama 1979,80 hat yn it lofdicht fan I, de Schepper 
(1681) op GJ syn wurk (de passaazje dér't it om giet is yn 1.1.2.1.3 oanhelle) lézen dat 
dêr mei "Hoge laars en laage zok" doeld wurdt op "poëzy oer romrofte heiten en it 
geastich brulloftsdicht". Dijk 1986 hat yn tekst 6 (Friesche Tjerne) epitalamyske topoi 
neigongen, dêr't Brouwer en Hellinga 1935 ek al op doeld hienen. 

Oer de strofefoarmen is op ien útsûndering nei noait skreaun. Dy útsûndering is 
Nacht-rest-bejerte (yn tekst 46; dizze útjefte 115). Kalma 1938,187 hat sjoen dat de stro-
fefoarm sapfysk is. Jansen 1956,101 is dat wol mei him iens, mar tinkt dat mei de 
oantsjutting boppe it gedicht dat "it klinget op't Saphische" op 'e wize en net op 'e 
strofefoarm doeld wurdt. Derks 1970,209 neamt it fers ek. 

5.2.3. Datearring 
Yn de FR fan 1668 is gjin inkelde tekst datearre, fan de oanfollingen yn 'e wer-

útjefte fan 1681 allinne de brieven (hoewol net allegearre) en tekst 47. Haantjes 1929 
jout gjin bysûnder omtinken oan de datearring, Kalma 1938, 68-98 wijt der in apart 
haadstik oan. Syn kritearia binne it libben fan de dichter en de styl. Op grûn fan foar-
bylden hawwe Wadman 1956b,306 e.f., Visser 1967d,54 e.f. en 1975, en Popkema 
1983,70 fan inkelde teksten in terminus post quem oanwiisd. Boarnstra 1939,30-32 
basearret him by syn datearring fan 'e leafdesfersen ek op brûkte foarbylden, mar 
ûnderskiedt net tusken datearring fan it foarbyld en tiid fan neifolgjen. Hy hat, lykas 
oaren, it ûngelok hân, dat it oant 1966 duorre hat ear't der wissichheid bestie oer it 
auteurskip fan in pear anonime leafdeslietsjes dy't net yn 'e FR steane, mar dy't Ju-
nius wol by syn besite oan GJ oerskreaun hat. Se blike al publisearre te wezen ear't 
GJberne waard (Galama 1966b,207). Feitsma 1974, 507-510 jout in oersjoch fan de 
datearrings dy't op grûn fan eksterne gegevens min of mear fêststeane. De uterste 
jierren binne 1640 en 1661. Kombinaasje mei staveringsferskynsels makket it har 
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mooglik om in part fan it oerbliuwende fryske wurk yn te dielen yn iere en lette tek
sten, mei as grins ca. 1653 (Feitsma 1974, 510-524). 

5.2.4. Histoaryske eleminten 
Hjir en dêr wurde yn 'e literatuer eleminten fan tiid en plak en út it libben fan 'e 

skriuwer yn it wurk oanwiisd, mar it hat gjin doel om de fersprate opmerkingen hjir 
te neamen. Se wurde wol ferantwurde by it kommentaar op 'e ôfsûnderlike 
teksten. 

5.2.5. Ynterpretaasje 
Hoewol't Haantjes 1929,76-177 en Kalma 1938,77-158 (en ek 159-198; syn ferdie-

ling fan de stof oer de beide haadstikken is frijwat rommelich) soms wolris in tekst 
ynterpretearje, is harbehanneling meastal globaal. Dêrom is Dijkstra 1853, dy't fan 
alîe teksten de ynhâld gearfettet, noch altyd fan belang. Sunt Kalma hat Folkertsma 
1941 in ynterpretaasje fan tekst 28 (In't Stamboeck van S.A. Gabbema) jûn, Gosses 
1940,111-113 (sj. ek Gosses 1947,280) en Breuker 1980e hawwe dat dien fan tekst 45 
(Friesche Herder) en Breuker yn 1983 fan tekst 9 (Reontse Ljeafde-Gâl; meidield troch 
Miedema 1986,29). Ynterpretatyf is ek de skôging fan Langvik Johannessen 1960, 
dy't komt op de teksten 6 (Tjerne), 29 (Nyschierige Jolle), 30 (Reamer in Sape), 33 (Tjesck-
moar) en 45 (Friesche Herder). Wurdferklearring jout Brouwer 1966 II. 

5.2.6. Untstean 
It besef dat hiel wat wurk fan GJ syn útgongspunt yn literatuer fynt, is wol net ûn-

bekend - Brouwer 1966a, 10 bringt it yn ien sin ûnder wurden -, mar algemien is it se-
ker net. Ek as in tekst in bewurking of oersetting fan ien oare tekst is, wurdt noch wol 
oannommen dat it in utering fan persoanlike aard is. Bewurkingen nei Roemer Vis-
scher hjitte in "bewijs, dat rondborstige erotiek Gysbert Japicx in zijn jeugd aller
minst vreemd is geweest" (Brouwer 1966a,l 1), psalmberimingen drukke "geestelijke 
spanning" út (ibid. 12). Ofsjoen fan in ferklearring dy't ferbân leit mei it berop fan 'e 
skriuwer (Popkema 1983,67), kin ik mar twa útlittingen dat de psalmen net persoan-
lik opferte wurde hoege. Yn in reaksje op Haantjes 1927,57 wiist J.W. Muller neffens 
it ferslach fan 'e diskusje derop "dat niet alleen Marnix, Vondel, Camphuyzen en tal 
van andere "geestelijke" dichters de psalmen hebben berijmd, maar ook een renais
sancist als Hooft. Hy oppert de gissing, dat die berijmingen als een soort van dichtoe
fening mogen beschouwd worden". De oare is fan Wadman 1967,66, dy't op grûn fan 
styl tinkt dat de psalmberimingen ferklearre wurde moatte as "het louter artistieke, 
creatieve verlangen naar een enorme en "boven-menselijke" plastische beleving, ge
paard aan de wens om de moedertaal te sanctioneren en te heiligen tot iets nooit-
vertoonds". By de leafdesfersen neffens Visscher is it idee dat se literêr hantwurk wie-
nen net iens opkommen, teminsten net mear sûnt de njoggentjinde ieu (cf. 1.1.2.). Ek 
in leafdesskiednis as tekst 51 (Dorilis in Cleonice) wurdt troch syn ûndersiker Kramer 
1943,92 begrepen as in ferbylding fan leafde en leed fan 'e dichter sels, wylst er dochs 
sa dúdlik sjen lit hoe't dy bestiet út 'e oersetting fan trije fersprate fragminten en de 
ferkoarte bewurking fan in fjirden út in frânske hardersroman. 

Reaksjes op tiidsproblemen neamt Brouwer 1966a, 12 de gearspraken 29 (Nyschie-
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rige Jolle), 30 {Reamer in Sape) en 31 {Egge, Wyneringh in Goadsfrjuen). Konkreet tinkt 
er dat yn it "Presterlijcke gall'" fan tekst 31 (72,27) it konflikt fan de heit mei de tsjer-
kerie út 1642 "naklinkt" (1966a,8). JJ. Kalma 1950 hat wiisd op it mooglike ferbân fan 
de rigels 51,27-28 út tekst 29 mei de pamflettestriid oer it dragen fan lang hier út 1645. 
Fan it feroardieljen fan it kûpjen yn 30 en 31 (ek yn 6 oantipt), wurdt al sûnt Van Id-
singa 1777,58 tocht, dat it tsjin in algemiene misstân yn 'e santjinde ieu giet. Buten de 
gearspraken 29, 30 en 31 is ferbân mei de Earste Ingelske oarloch lein troch Kalma 
1938,81-82 yn tekst 33 (Tjesck-moar) en troch Breuker(sj. Miedema 1986,29) yn tekst 9 
{Reontse Ljeafde-Gâl). 

Foar gelegenheidsgedichten binne sûnt Van der Meulen 1893 wol lieten en be-
nammen ek tekst 6 (Jjerne) oansjoen (sj. 1.1.2.). Op it ûntstean fan gelegenheidsfer-
sen yn it ramt fan dichtwedstriden hawwe Brouwer 1941 en Breuker 1982b,35-36 
wiisd, wylst Feitsma 1978a,l 12 in parallelly sjocht tusken bysûnderheden út it libben 
fan de Vegelins en de ûnderwerpen fan de teksten 35 {Hulst), 37 {Op de geboorte), 40 {It 
Latijnse Verssjen) en 41 {Gustaef Adolph). 

Ofhinklikheid fan maatskiplike opfettingen en ferhâldingen yn Fryslân is troch 
Stijl, Wassenbergh, Halbertsma en Feitsma oanwiisd as ferklearring foar wat se 
sjogge as ienfâld, natuerlikens, frijheidssin of frysknasjonaal besef yn it wurk (sj. 
1.1.2.), wylst Faber 1973,394 him ôffreget oft de " "algemene crisis van de zeventiende 
eeuw" " ferantwurdlik is foar it teloargean fan de besieling yn it wurk, dat Kalma 
1938,212 nei 1654 waarnimt. 

In soad omtinken hat sûnt Halbertsma 1824,14 altyd de fraach nei GJsyn kar foar 
Frysk hân, dêr't persoanlike en maatskiplike ferklearringen foar jûn binne. Nei 
Haantjes 1929 en Kalma 1938 is dêroer skreaun troch Wadman 1956a en Feitsma 
1967a, en ek troch Galama 1979. 

5.3. Tekst foar tekst 

5.3.1. Titel (*lr; JHB 1) 

5.3.1.1. Boarnen 

5.3.1.1.1. Literêre teksten 

5.3.1.1.1.1. en 5.3.1.1.1.2. Foarbylden en parallellen 
Karakteristyk foar GJ's titel is de neiere ûnderferdieling. In kombinaasje fan titel 

en ûnderferdieling kaam yn 'e santjinde ieu wol mear foar, benammen ek wol mei in 
ûnderferdieling yn trijen lykas by GJ. Sünder dêrmei fuort ofhinklikheid suggerearje 
te wollen, neam ik yn oansluting by Feitsma 1978d,85 bygelyks Starter 1621 {Friesche 
Lust-Hof, Beplant met verscheyde stichtelyke Minne-liedekens/ Gedichten/ ende 
Boertige Kluchten), Zeeusche Nachtegael, ende Des selfs dryderley gesang . . . 
(Minne-sang, Seden-sang en Hemel-sang; 1623) en Jacob Steendam 1650 {Den Distel-
vink Eerste Deel, Minne-sang . . . Tweede Deel: Zeden-sang . . . Derde Deel: 
Hemel-sang . . . ) . De titels fan de ûnderferdieling by Steendam binne deselden as 
dy fan de ôfdielingen yn de Zeeusche Nachtegael. Oan de Zeeusche Nachtegael docht 
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ek tinken it "Hemel-Sangh" yn de titel fan de lietebondel Urania of Hemel-Sangh 
(1640) fan D.P. Pers, dy't as twadde diel útjûn is by Pers' Bellerophon of Lust tot Wys-
heyd, dat al fan 1614 wie, en dêr't yn 1648 noch as tredde diel Gesangh der Zeeden by-
kaam. De ûnderferdieling yn trijen, dy't al by de rederikers regel is yn har refreinen 
"int vroede, int amoureuse en int sötte", hat sûnt J. van der Noot as belangrike fariant 
in opbou neffens leafde, deugd en leauwe, sa't Spies 1986,179-181 ûnder mear sjen lit 
oan wurk fan Cats en oan de opdracht fan Jacob van der Burgh by syn útjefte fan de 
Gedichten fan P.C. Hooft (1636). Deselde opbou yn 'e ZeeuscheNachtegael soe neffens 
har wolris fan Cats wêze kinne, dy't dêrneffens syn eigen Sinne- en Minne-Beelden 
ynrjochte hie. 
As GJ syn selde trits oan ien of mear spesiale bondels ûntliend hawwe soe, dan is ek 
te tinken oan Verscheyde Nederduytsche Gedichten fan 1651, dy'tyn it register yndield 
binne yn "Minne-Dichten; Lyck-Dichten; Mengel-Rym; Geestelycke Dichten". GJ 
koe foar 't neist dy bondel, omdat er nei dat boek, alteast it twadde diel, liket te ferwi-
zen yn syn brieven oan Gabbema (325,20; 326,7). Hy hat it dêr oer "dat boeck fen for-
schate rymlerie" en "rymlerie" is by him wol synonym foar "gedichten", sa't blike kin 
oan de fariaasje yn 'e oantsjutting fan Gabbema's "Ljeafde-dichten" (tekst 27; bis. 
48, titel), dy't earst "forschate Minne-Rymlerye" hieten (342, titel). "FriescheRymlerye; 
Yn trye delen forschaet" soe sa besjoen suver as fariant fan Verscheyde Nederduytsche 
Gedichten opfette wurde kinne. Ek it "Mengel-Rym" lit oan GJ's titel tinke, al hat er 
dat dan net foar syn twadde diel brûkt, mar foar it earste. De trijedieling sels kin lyk-
wols net allinne op VNG weromgean, want dêr is ek noch in skift "Lyck-Dichten" by. 
Miskien mei dêrfoar yn it bysûnder noch tocht wurde oan Camphuysen syn Stichte-
fycke Rymen, Om te lesen ofte singhen, onderscheyden in III Deelen. Ek dat boek koe GJ, 
sa't út gans noch te neamen neifolgingen blike kin, en al hat Camphuysen dan gjin 
opbou neffens leafde, deugd en leauwe, syn titel liket oars wol op de haadtitel 
fan GJ. 

Mar ik wol noch op in oare mooglikheid wize. Spies leitgjin ferbân mei de trijedie
ling yn it wurk fan Vergilius, dy't oars sa'n paradigmatyske betsjutting hân hat foar 
opfettingen oer stylsoarten en genres. Lykas de Bucolica giet it earste diel fan 'e FR 
oer leafde, it twadde diel hjit nei boeren, en har bedriuw is it ûnderwerp fan it lear-
dicht Georgica, wylst Davids psalmen, dy't it tredde diel foarmje, troch GJ útdruklik 
ferlike wurde mei Aeneis en oare helte-epen yn syn ynliedende strofe op 'e earste 
psalm (190). Miskien hat Hessel Vegelin van Claerbergen yn 1683 dat ferbân ek lein, 
doe't er de FR "Virgiel in Friese kledren" neamde, nei't er "Davidts harp in't fijnste 
goudt" (it tredde diel) en "Goris fleuijt in't dichste woudt" (it earste grif) ûnderskie-
den hie (sj. 3.3, eks. 81.1985.16). 

5.3.1.2. Genre 
De haadtitel, Friesche Rymlerye, past yn de tradysje om bondels yn 'e folkstaal yn 

ûnderskieding fan (neo-)latynske samlingen Poemata, oan te tsjutten mei de namme 
fan 'e taal dêr't se yn skreaun binne (sj. 5.3.1.5). De ûnderferdieling yn trijen slút oan 
by wat Spies 1981,181 in moraalfilosofyske opbou neamd hat (sj. 5.3.1.1). 

5.3.1.3. Datearring 
It plan om syn frysktalich wurk te bondeljen is nei alle gedachten tusken 25-6-1658 
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en maaie 1659 of noch letter by GJ opkommen. Op dy earste datum frege er Gab-
bema de psalmen en "de onderrjuechtinge fen myn FRIESSCHE SPELLINGE" 
(dêr't er tekst 47 - blss. 275-277 - wol mei bedoele sil) tydlik werom, sadat er se noch-
ris neisjen en ferbetterje koe (339,18-19). De psalmen soenen fyftich fan - sa hienen 
Gabbema en hy yn 1655 ôfpraat (327,7-10; 331.27-28; 335,22-23) - tegearre mei Gab-
bema's Heechlietberiming publisearre wurde en mooglik bestie dat plan dus yn 1658 
noch. Alhiel wis is dat léste net, want it soe ek wêze kinne dat G J oan in dübele útjefte 
fan syn psalmen tocht hat: yn in eigen bondel en yn ien yn oparbeidzjen mei Gab
bema. It is lykwols net trochgongen. want tusken 30-4-1659 en 29-12-1662, foar 't neist 
fuort yn maaie 1659, kaam Het Hooghe-Lied sûnder GJ's psalmen út (sj. 4.7.2.5). Wol 
steane der as in soarte fan taheakke efter it Hooghe-Liedt noch trije fersen fan GJ yn, 
dêr't út 'e psalmen (en lofsangen) ien fan by is (tekst 46.6). Miskien is dat feit it beste 
te ferklearjen as in teken dat se fan plan feroare binne en dat kin dan betsjutte, dat GJ 
ûnderwilens besletten hie om sels syn psalmen út te jaan. Dêrmei soe de titel op syn 
lést te datearjen wêze op it stuit dat Het Hooghe-Lied útkaam. Oare oanwizingen (dy't 
hjirnei folgje) kinne de datearring op likernôch 1658 net befêstigje, mar se binne der 
yn alle gefallen net mei yn striid. 

In twadde mooglik hâldfêst jout it opskrift fan tekst 3, dêr't fan ien sein wurdt dat 
er langet "ney't Ljeacht fen dizze FRIESCHE RYMLERYE". Dat gedicht hoecht 
wol net út deselde tiid as de titel te datearjen, mar it leit wol yn 'e reden, omdat se 
beide op in boekútjefte slane. Yn dat gefal binne se foar't neist fan 1655 of 
letter (sj. 5.3.3.3.). 

En dan is der noch de stavering fan "Bôalsert" mei "ôa" yn it impressum. GJ hat 
sa'n "ôa" - teminsten yn datearre teksten- net foar 1655 (Feitsma 1974,516), maritis 
fansels de fraach oft hy de tekst fan it impressum makke hat. Om it jier 1668 dat der 
ek yn stiet, tinkt men eins net oan dy mooglikheid. Dochs liket it ek net sa wierskyn-
lik dat in oar op sa'n stavering kommen is, ek Meelcke Lasis, de mooglike korrektör 
(sj.3.2.1.1.2.3.) net, wantyn 'e FR fan 1668 komt dy skriuwwize fan it plak fierders net 
mear foar. As GJ de tekst fan it impressum skreaun hawwe soe, dan kin dat net foar 
1656 west hawwe, omdat Haringhouk doe earst sels in parse krige en foartiid dus gjin 
"Boeckdruwcker" neamd wêze kin (sj. 4.7.1.). 

Myn konklúzje is dat dizze tekst om 1658 hinne ûntstien is. Dat it dan noch tsien 
jier duorre hat dat it boek útkaam dêr't dizze titel foar makke waard, hoecht noch net 
te betsjutten dat GJ gjin útjouwer fine koe. Hy kin it wurk as noch net ôfsletten be-
skóge hawwe of woe it miskien ek nochris oersjen (cf. 339,19 en 5.3.2.3.). 

5.3.1.4. Histoaryske eleminîen (p.m.) 

5.3.1.5. Ynterpretaasje 

a. Friesche 
Under 5.3.1.1 is "Friesche" opfette as "frysktalige". Yn dy betsjutting brûkt GJ it ek 

yn oantsjuttingen as "Friessche Sjong-ferzzen" (329,11); "Friessche psalmen" (342,8-9); 
"Friessche Spellinge" en "Friessche tonge" (339,18-19 en 23). In oare betsjutting ("út 
of fan Fryslân") hat it wurd by him net en dêrom liket it ek ûnwierskynlik dat it dy 
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hjir al hawwe soe, sa't Feitsma 1978d, 82 tinkt. Sy fettet "Friesche" út 'e titel as plak-
oantsjutting op en pleatst de titel yn ien tradysje mei Friesche Lust-hof (1621), Zeeu-
sche Nachtegael (1623), Over-Ysselsche Sangen en Dichten (1630), Amsterdamsche Pega
sus (1627), Neder-landtsche Gedenck-clanck (1626) en oaren. In beswier tsjin dy 
lykstelling is it ferskil yn taal tusken al dy bondels mei lokale titels en de FR: alle-
gearre binne se yn it Nederlânsk, de FR allinne net. Feitsma slút trouwens net út, dat 
vn "Friesche" by GJ ek al wat fan taal sit, dat it letter yn alle gefallen krige. Dêrom lit 
ik de titel fan GJ syn boek leaver oanslute by in oare tradysje, om nammentlik yn de 
titel de taal te neamen. Foarbylden binne Den Nederduytschen Helicon (1610, troch 
Feitsma lokaal opfette), Nederduytschepoemata (1616, Daniël Heynsius, 1635, Adria-
nus Hofferus), Nederduytsche Rymen (1620, Bredero), Nederduytsche Dichten (1626, Ja
cob van Zevecote), Teutsche Poemata (1624, Martin Opitz; id. 1642, Paul Fleming) en 
jt al neamde Verscheyde Nederduytsche Gedichten (1651, 1653). Sokke titels drukke 
grutskens oer de prestaasje yn 'e eigen taal út, ferlike mei oar wurk yn oare folkstalen 
of yn it Latyn. 

b. Rymlerye 
Under 5.3.1.1 is "Rymlerye" opfette as synonym fan "gedichten". Dy lykstelling is 

net sûnder problemen, want de ûnderskieding dy't wy tusken "rymjen" en "dicht-
sjen" meitsje wie de santjinde-ieuwer likegoed eigen. Vondel bygelyks skriuwt: "Wie 
voor Poëet wil gaen, moet van een' rijmer wel Poëet, maar van Poëet geen rijmer wor
den; anders gaet men van de hooghste in de laaghste schole, en op de AB banck zit
ten" {Aenleidinge ... 1650, ed. Sterck V 486), en Huygens: "Vier trappen teil ick van 
onderen op, Spreken, Seggen, Rijmen en Dichten" (yn syn proaza-oantekeningen by 
Dagh-werck, ed. Zwaan 346,256). Revius neamt yn it opdrachtfers oan Daniël Hein-
sius syn eigen wurk: "Dees lamme rijmery, dit creupele gedicht" (ed. Smit 1976,6), 
wylst Carel Prince, om in foarbyld út Fryslân te neamen, yn in promoasjefers foar 
Abelus Robijnsma fersuchtet: "ROBYNSMA ach! stont het my nu eens vry/1' Her
vormen mijn/ geringe rijmery/ Nae d'Helden-stijl van uwe Poësy" (Felici-
tate ... 1657). Fan "rijmelarij" fûn ik in foarbyld by Gabbema 1676, dy't syn ge
karde houliksdicht foar Isaac de Schepper "myn boersche Rijmlery" neamt. Yn al 
dizze gefallen dêr't dichters it wurd "rijmen" of ien fan syn ôfliedingen brûke, drukke 
se der beskiedenheid mei út. Dat jildt ek foar J. Six van Chandelier (Schenkeveld-
van der Dussen 1983,314), Camphuysen, Stichtelycke Rymen (Koopmans 1804,531) 
en J. de Decker, Rym-Oeffeningen; Strengholt 1979,100). It kin hast net oars of GJ syn 
"Rymlerye" sit dyselde beskiedenheid yn. 
Feitsma 1978d,83-84, dy't de fynplakken fan "rymjen" en syn ôfliedingen by GJ sam
mele en ynterpretearre hat, lit de mooglikheid iepen dat "rimelje" en "rymlerye" foar 
him "termini technici" wienen, al slút se net út dat er der beskiedenheid mei út-
drukte. Ik soe in ûnderskie meitsje wolle tusken GJ's gebrûk om 1655 hinne, doe't 
"rymlerye" foar him in neutrale term west liket te hawwen foar "dichtwurk", ek foar 
dat fan oaren, en syn gebrûk yn 1640, doe't er syn Friessche Tjerne "Bortlijcke Rijm
lery" neamde. Dêr moat it hast wol sokssawat as "gewoan, ienfâldich" dichtwurk 
betsjutte, sûnder de ferrifeljende bybedoeling fan beskiedenheid. Sa fette Baardt it 
ek op, dy't datselde jiers - en wol nei it foarbyld fan GJ (sjoch tekst 6) - fan syn Frie
sche Boere-practica sei "Diss' Rijmlery is also goed//Æck also nochlick/ alsoo tjoed" 
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as kreamerslektuer lykas "Fen Uwle-Spijgels Katte-Bird,/ Fan Reyntjen Fogs, en 
Lijtse-Noght" (ed. Brouwer i960, 325-329). Yn 1656 neamde GJ knoffelich gerimel 
fan C.P. Hoeckstra gjin "rymlerye", mar "rym'lereasje" (338.12; cf. Breuker 
1982b,29 e.f). 

Behalve persoanlike beskiedenheid kin yn Friesche Rymlerye miskien ek beskie-
denheid foar oare talen mei grutte dichtwurken oer útdrukt wêze. Dat soe goed oan-
slute by de betsjutting fan "Friesche", sa't ik dy hjirfoar ôflaat haw. 

c. Ljeafd in Bortlycke Mingel-deuntjes 
Oant no ta is de titel foar it earste diel altyd opfette as soe er pleonastysk wêze. 

Leafde en boartlikheid waarden foar sinonimen fan erotyk holden (cf. 5.2.2.), ek al 
wie it fansels wol dúdlik dat dan de teksten 25 en 26 as geastlike lieten net ûnderde ti
tel beflapt wurde koenen. Feitsma 1978d,90, dy't ek 28 noch as ôfwiking neamt, tinkt 
oan lettere tafoegings by it setten, omdat dy teksten oan de ein fan it diel steane. Mar 
ek tekst 10 is al in geastlik leafdesliet. "Ljeafd" fan 'e titelpagina kin dêrom min al-
linne mar wrâldske leafde betsjutte. Allinne geastlike leafde is it fêst ek net, want it 
wurd "ljeafde" wurdt yn it earste diel likegoed yn wrâldske betsjutting brûkt, ek yn 
boartlike leafdeslieten (bgl. yn de teksten 12 en 19). Om dat léste is ek gjin skieding 
tusken earnstige leafdeslieten en boartlike leafdeslieten mooglik, al liket dy troch it 
"bortlycke" al yn 'e titelpagina sitte te kinnen. In oare oplossing soe wêze as neist 
leafdeslieten boartlike lieten foarkamen dy't net oer de leafde geane, mar sokken 
binne net oan te wizen. Der bliuwt tinkt my oars net oer as yn 'e ûnderskieding fan 
'ljeafd" en "bortlycke" te lézen, dat net alle leafdeslieten boartlik binne. 

d. Gemiene æfHuwzmanne 
Brouwer 1966II1 fettet "gemiene" op as in eigenskipswurd by "manne" en lést sa't li
ket in tsjinstelling tusken de "gewoane man" en de "húsman" (ek yn Brouwer 
1966a,l 1: "eenvoudige mensen en boeren"). De húsman hâldt er mei in berop op in 
njoggentjinde-ieuske situaasje foar in "deftige" boer en by de ûnderstelde ferbining 
"gemiene manne" ferwiist er nei "gemien' ljue" yn psalm 62 (214,3). In "huwzman"is 
neffens my lykwols yn 'e santjinde ieu gjin foarname boer, mar gewoan in boer sûn-
der mear. J. van der Veen 1637,190 skriuwt bygelyks: 

Dies volg'ic mynne neus, en stoot de hacken niet. 
Een yder by het syn, den Huysman by syn Griet, 
De Pleskes by het Bier, de wyn-kan by de romer. 

De "gemien' ljue" út psalm 62 (letterlike oersetting trouwens fan "gemeene lieden" 
út 'e Steate-fertaling) binne ek gjin "gewoane lju" yn de betsjutting fan Brouwer, mar 
alles wat tusken "grauw" en "great'-Hânz' " yn sit. Ik soe "Gemiene æf Huwzmanne 
Petear" omskriuwe wolle as "gewoan, ienfâldich petear, oars sein: petear fan 
boerelju". 

e. Hymmelsch Harp-luwd 
"Hymmelsch Harp-luwd" betsjut foar 't neist "muzyk út 'e himel". Ikbasearje dy op-
fetting op in pear oare plakken by GJ. Yn it kommintaar fan GJ op psalm 15 yn 'e 
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friescheHerder hjitityn neifolging fan Heijns/Du Bartas (5.3.45.1.1.1,8), dat Davids 
harp miskien wol it himelske koar begeliedt (104,17-24), en yn tekst 66 stiet: "Wie 
dunckt niet self in d' hemel-vreugd te woonen, /Als David singt . . . " (418, 29-
30). 
De wurden binne grif in omskriuwing foar de psalmen, neffens de ynhâldsopjefte 
yn 'e Steatebibel "gezangen, die op muziekinstrumenten, zijnde met de vingers ge
raakt of geslagen . . . bij den openbaren godsdienst . . . gepast en gezongen wer
den". It wienen trouwens net allinne psalmen dy't foar himelske muzyk holden 
waarden. Smids 1694, 104-105 hat it oer in net oerlevere wurk fan Titia Brongersma 
(dér't behalve ien of mear psalmberimingen ek in liet op Jezus yn it hôf fan Gethse-
mane by hearde), "Hemelsche orgeltoonen". Hy praat yn dat ferbân fan godlike din
gen, lykas ek J. van Jukkema en N.J. Wieringa dogge as se de stichtlike lietebondel 
fan Ringers 1686 foar himelske muzyk hâlde. De Wael 1669 neamt neffens it 'Tot den 
Leser" syn bondel stichtlike poëzy Hemelsche melodie om fjouwer redenen "he-
melsch": it wurk giet oer God en dy is yn 'e himel; God hat de minsken de stof fan de 
bondel út 'e himel iepenbiere; "dese materie . . . is de Stoffe van de Lof-sangen der 
Heyligen in den Hemel"; de stof is geskikt "om des menschen herte Hemelsch te ma
ken". 

5.3.1.6. Untstean 
De wurden "Friesche Rymlerye" dy't de haadtitel foarmje, brûkt GJ ek in pear 

kear yn 'e brieven oan Gabbema. Hy tsjut dêr nei alle gedachten de Friesche Herder, 
(328,28; 333,5-6) mei oan. It soe wêze kinne dat dêr de oarsprong fan 'e lettere titel fan 
it hiele wurk leit, al is it miskien net út te sluten dat er dêr al gebrûk makket fan in âl-
dere oantsjutting fan syn fryske gedichten yn it algemien. Tekst 6 hie er ommers mort 
yn 1640 al Friessche Tjerne, Ofte Bortlijcke Rijmlery neamd. 

De titels fan de trije ûnderdielen lykje spesiaal makke te wezen foar de titelpagina. 
In yndieling yn trijen twingt it wurk op himsels ommers net ta (earder soe dan te tin
ken wêze oan in yndieling yn twaen: Friesche Herder mei psalmen, en it oare), wylst it 
wol regel wie om in útjefte yn trijen yn te dielen (5.3.1.2); boppedat strykt de ynhâld 
fan de beide earste dielen net alhiel mei de titels fan dy dielen (Feitsma 
1978d,87-90). 

As it beslút om it fryske wurk te bondeljen wier om 1658 hinne nommen is, dan hat 
de publikaasje fan nederlânsktalich wurk fan him ynKlioosKraam 1656 en 1657 mis
kien foar GJ dêrta wol in oanlieding west, en wol om twa redenen. Dy beide dielen 
tsjinnen ek de gewestlike eare, sa't wol bliken docht oan de wurden fan de útjouwer 
Hendrik Rintjes yn de opdracht fan it twadde, tekene op 31-10-1657. Dy hope dat der 
neist Pieter Mejontsma "meer onzer loffeliike landaard gezind ziin, die het als U.E. 
aangenaam zy, dat ik dus op een wiize de kroon der konsten kweek". Mar - en dat is 
de twadde reden - Frysk stie dêr net yn. Woe de útjouwer dat net? Woe GJ it net, om
dat er dat foar in aparte bondel reservearre? 

Mear yn it algemien is dat beslút net te tinken sûnder de duorjende wurdearring 
foar it Frysk fan 'e dichter, dy't mei de neifolging fan 'e Friessche Tjerne troch Baardt 
fuortyn 1640 al begong (5.3.3.6.1.1.2) en sûnt fersterke waard troch de belangstelling 
fan guodden as Junius, Fonteyne en Gabbema (hst. 4). 
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5.3.2 d'Authôre to dy Lezzer (*2r; JHB 2) 

5.3.2a Oon myn Lân-aerde Lezzers (278-279; JHB 3). 

5.3.2.1. Boarnen 

5.3.2.1.1. Literêre teksten 

5.3.2.1.1.1. Foarbylden 

1. D.P. Pers, Bellerophon (sitearre neffens ed. 1641) 

* 2r, 19-21; cf. 278, 21-24 
æfit lock to sloeg dat 'er in tredde koam, dy uwt it miz-grijpjen fen uwz twaën, twissche 
twijn, 't Ijeacht infol-mecker wirck oon-bea: 
om door mijn eenvoudig geluyt/andere« tot een veel lieflijcker galm en aengenamer 
Gesang op te wecken [opdracht oan Cats, A 2r]; U.E. bescheydentheyt kan alles wel 
ten goede duyden/ en de mis-slaghen gunstigh verbeteren/ ten eynde/ andere mo-
ghen werden op-geweckt/ om met een geestigher Stoffe de Konsten en goede Zeden te 
helpen verderen (id., A 2v). 

279, 5-6 
sommes ijn uwz formeyts-in-uwt-slagge uwre: 
om mijne buyten uyren niet geheel ledig te laten ontslippen [opdracht oan Cats, 
A 2r] 
Justjes fierder hat Pers it oer de "vrolijcke begeerlijckheyd" dêr't er by it tarieden fan 
in fermeardere útjefte yn rekke. As der lykwols net mear parallellen mei Pers west 
hienen, soe ik dizze net op him weromfierd hawwe, want it byld fan 'e liddige uren is 
in topos, dy't Rodenburgh 1619 (yn 'e opdracht) en Huygens 1643 (yn 'e titel) bygelyks 
ek brûke. 

279, 10 
Dit iz den in stielke: 
lek hebbe hier in dit slechte staelken (id., A 2r) 

279, 12-17 
Lykas GJ hat ek Pers syn opdracht oan Cats, skreaun yn 'e foarm fan in brief, in 
ringstruktuer. Pers begjint en einiget mei "Erntfeste, Wijse (Hoog-geleerde Heere,)" 
en ûndertekenet mei "U.E.E. Dienstwillige D.P. Pers". 

5.3.2.1.1.2. Parallellen 

Sjoch 5.3.2.1.3.2. hjirnei. 
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5.3-2.1.3. Oare boarnen 

53.2.1,3.1. Foarbylden 
1, H.L. Spiegel, Kort Begrip/ Leerende recht Duidts spreken (1649) 

Yn 'e jierren 1584-1587 ferskynden (anonym) fjouwer boekjes dy't mei elkoar it 
hiele trivium besloegen. Yn 1614 waarden se elk mei in eigen titelblêd werprinte en 
yn 1649 nochris, doe mei in mienskiplik titelblêd (Dibbets 1985,4). Omdat GJ mis-
lden oan mear as ien fan dy fjouwer boekjes ûntliend hat, sitearje ik - sjoen ek de da-
tearring fan syn tekst - de útjefte fan 1649. Dochs helje ik se hjir oan neffens de âldste 
printingen, omdat dy troch de útjeften fan Caron 1962 en Dibbets 1985 makliker ta-
gonklik binne as de werprintingen. Ynhâldlik ferskille de trije útjeften net 
(Dibbets 1985,5). 

la. Twe-spraack (ed. Dibbets 1985) 

278, 4-6 
wird-namme-letter-boeck-stôay-spjaldinge 
Spiegel dielt de grammatika yn yn "Spelling" (dy't "Letteren óf boeckstaven" omfet-
tet), "Maatklanck" (prosody), "Oorsproncklyckheyd" (etymology, besteande út "De
ling ende buighing der Namen ende Woorden"), en yn "T'samenvoeghing" (of syn-
taksis). Klear binne alle eleminten út GJ's wurd by Spiegel werom te fïnen. 

278. 8 
miette-klinckjen 
Sj. hjirfoar ("Maatklanck"). It wurd is - nei alle gedachten - in nijfoarmingút 'e Twe-
spraack (Dibbets 1985,429-430). It hâldt "hóógh en laegh, kort ende lang uytspreken 
der silben" yn. Dat past wol by GJ's "miette-klinckjen". 

*2r, 3-5, 8-9; cf. 278, 2-4, 8-10 
So'er immen aet, æf hette, fijnt to leckjen in to berispjen . . . wy sillegoemoeds wezze dat 
petear to herckjen: 
ende dat wy beschimpt ende ghelasterd worden/ dit zal ons licht vallen om draghen 
(Dibbets 1985,61,12-14; cf. Feitsma 1967a,4) 

*2r, 9-11; cf. 278, 11-13 
Mar az'er immen, for it yensken trognoaze in oer-kôge to habben, oon-komt meyefuwlle 
jerre-Pin fen MOMUS: 
[berispers ende schempers . . . ] die uyt het blóót ende slecht aanzien voor t'recht 
onderzoecken óórdelen (Dibbets 1985,59,11-14; cf. Feitsma 1967a,4). 

278, 19-20 
oon bouwjen, op-rjuechten, in stâl-çieraetjen: 
[Becanus hat Spiegel beweegd] "het Duyts op te helpen/ vercieren ende verryken" 
(ed. Dibbets 1985,57,4-5). Ferlykje ek út 'e Rederijck-kunst (ed. Caron 1962,182): "zy 
[dat is de "Duytsche spraek"] wacht maar na verstandighe yverighe bouwers". 
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*2r, 19-22; cf. 278, 21-25 
æf it lock to sloeg dat'er in tredde koam, dy uwt it miz-grijpjen fen uwz twaën, twissche 
twijn, 't Ijeacht in fol-mecker wirck oon-bea, to eerefen uwz friessche tonge: 
Gód gheue datter iemand (in zulx beter als wy ervaren zynde) opryze/ die met be-
standigher ofte vaster voet dezen grondvest onzes taals legge/ wy zoude« niet lievers 
zien (Dibbets 1985,63,19-23); R ... maerquamer nu d'een gheleerde óf dander/ die 
zyn tyd met naarsticheid (na het zuyveren ende verryken) int heerlyck maken ende 
vercieren/ zyns moeders taal wilde besteden/ de gheleertheyd uyt uytheemse tongen 
daar in brengende/ zo Aristoteles/ Cicero ende andere/ ons nóch te nut in haar spra
ke« ghedaan hebben/ zó mocht óóck zulck werck den nakomelingen nut zyn. G. Ja 
zó mochten wy zulcken die ons een voorvechter verstrecken zoude volghen ende 
metter tyd iet vorderlycx uyt rechten; Erasmus (onzer aller roem) heeft wel verstaen 

foedum esse hominem in ea lingua videri hospitem, in qua natus est. ende LG. Becanus 
heeft om de oudheid onzes taals te bewyzen/ ende naackte uytlegginge der grond
woorden te vindew/ zeer gróte neersticheyd ghedaan: doch gheen van beiden hebben 
hen landsluide«/ in hun angheboren taal/ hare gheleerdheit/ ervarentheit ende 
gheslepen óórdeel mede ghedeelt: maar moghelyck wat gheleerde metter tyd zulx te 
weghe brenghen zal: tot onuytsprekelycke nutbaarheyd zyns Vaderlands (Dibbets 
1985,105,29-106,23); [oer Becanus:] ghave God dat hy langher gheleeft ofte wat meer 
in het te recht brenghen onzes taals/ als int bewyzen des zelfs oude heerlyckheyd 
ghearbeyd had (Dibbets 1985,55,23-26). 

lb. Ruygh-bewerp vande Redenkaveling (ed. Caron 1962) 

*2r, 7-8; cf. 278, 6-7 
dear ijn wy uwz salme naet foldwaen kinne: 
Heeftmen zommighe woorden niet verstandigh ende duydelyck ghenoegh können 
treffen/ dat is ons te minsten leet. Weet dat wy ons zelven in zulx niet over al hebben 
können vernoeghen (Inleyding,72,14-17). 

Camphuysen, Stichtelycke Rymen (1647: Aen den Christelycken Leser) hat in for-
mulearring dy't jin ek oan Spiegel tinke lit: "In 't welcke, hoe grooten vlijt oock aen-
ghewent is, ick even-wel my selven niet alle-sins heb können genoeg doen". By him 
slane dy wurden net op de stavering, mar op it "klaer ende verstandelijck" karakter 
fan syn wurk. Omdat GJ it boek fan Camphuysen op oare plakken fêst brûkt hat, kin 
it ek wol wêze dat er yn dizze passaazje op him weromgiet. Dan soe Spiegel hjir fer-
falle en allinne de Twe-Spraack oerbliuwe. 

5.3.2.1.1.2. Parallellen 
It ferwyt dat it Frysk net te skriuwen wêze soe (*2r, 22-23; 278,25-279,1 -2) kin ik gjin 

direkte boarne foar oanwize. Feitsma 1967a,7-8 en 1978f, 177-179 hat op parallellen 
by Pontus de Heuiter (1581) en Ubbo Emmius (1596) wiisd. Schmidt 1980,95 bringt 
de opfetting, dy't wol yn it algemien foar folkstalen gou, werom op Donatus dy't yn 
ferbân mei it aksint seit: " . . . in peregrinis verbis et in barbaris nominibus nulli 
certi sunt" (ed. Holtz, 610,10). 

It byld fan de ûnbeslikke bear, dat úteinlik weromgiet op Ovidius, Met. 15,379-381, 
waard wol mear yn foarreden brûkt, bygelyks troch Johan de Brune yn 'e twadde 
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útjefte fan syn psalmberiming (1650), dy't wer oanhelle wurdt troch Jacob Wester-
baen yn sines (1655; GJ hie dêr in eksimplaar fan). Epkema 1824,21 neamt in foar-
byld út Baardt, Deugden-Spoor (1645). 

5.3.2.2. Genre 
De tekst is nei de foarm in brief, al ûntbrekke plak, datearring en yn 2 ek ûnderte-

kening en is yn 2 ek it adres fan karakter feroare. De briefis rjochte oan in beskate 
kategory lezers, nammentlik de Friezen. Wurden foarôf yn 'e foarm fan in brief 
fan 'e auteur oan syn lezers binne yn 'e santjinde ieu net ûngewoan, mar it soe in 
stúdzje op himsels wêze om it mooglik spesifike yn GJ's wurd foarôf oan te jaan. 
Derby soe faaks dúdlik wurde oft inkeld in brief oan de lezers, sûnder oar foarwurk 
fan opdrachten fan skriuwer of útjouwer en lofdichten, ek by in beskaat soarte publi-
kaasjes heart. Ek it tradisjonele gehalte fan de ynhâld fan GJ's foarwurd soe dan fest
ste! d wurde kinne. By him is it foaral in ferdigening yn it foar tsjin krityk, al ûntbrekt 
ek it elemint fan in ferantwurding fan de bedoelingen fan de auteur mei syn wurk net 
alhiel. Fan wat oer dat léste yn 2a sein wurdt, is yn 2 allinne "to eere fen uwz friessche 
tonge" oerbleaun. Ferdigening tsjin krityk komt wol mear foar oan it begjin fan in 
boek: "Het is bekend hoe van vele opdrachten Momus en Zoïlus de werkelijke be
stemmelingen zijn: de dichter richt zich tot een vriend of bevriende groep om in feite 
zijn tegenstrevers te treffen of de pas af te snijden" (Porteman 1981/2,277 nei oanlie-
ding fan Hooft syn Voorreden tot de ieucht). Ek de eare fan de eigen taal is in bekend 
motyf, mar oft dat no just safolle as doel fan literêr wurk brûkt wurdt, wit ik net. It li-
ket my mear wat foar grammatika's en retoarika's, lykas fan Spiegel, op wa't it by GJ 
sa dúdlik werom liket te gean. Wol soe it passe kinne by literatuer dy't pionierswurk 
yn talen sûnder Renaissanceliteratuer wie. Scriverius leit op de eare fan 'e taal ek alle 
klam yn 'e opdracht fan syn útjefte fan Heinsius'Nederduytsche Poemata (1616; cf. Te 
Winkel IIP, 1973,86). Miskien is it ûntbrekken fan mear spesifike literêre doelstellin
gen, ek sokken dy't ferbân hâlde mei de ynhâld fan it wurk, wol ûngewoan yn foar-
wurden by dichtbondels. Al dy dingen is lykwols net folie oer bekend: "Hier ist noch 
fast alles zu tun" skriuwt Wagenknecht 1976,465 oer santjinde-ieuske foar-
wurden. 

5.3.2.3. Datearring 
Fan de beide teksten is ien, 2a, mei frij grutte wissichheid te datearjen. Dat moat 

hast wol in pendant wêze fan tekst 47 (275-277), en dy is datearre op 4-7-1655. De ti
tels folje elkoar oan, de iene is rjochte oan de Friezen, de oare oan de Nederlanner(s), 
beide ûntliene se oan deselde boarnetekst, de "Toe-eyghenbrief' fan Spiegel syn Twe-
spraack, en beide hawwe deselde, seldsume éa-stavering, neist de ek al ûngewoane 
ôa-stavering (sjoch foar in oersjoch fan de fynplakken Feitsma 1974,341,293-294 en 
515-517). Har ûntstean is boppedat te ferbinen mei it plan om psalmen út te jaan yn 
ien boek mei Gabbema's Heechlietberiming. It kin wol hast net misse of tekst 47 (da
tearre op 4-7-1655) is dêrfoar skreaun, want fuort nei dy datum, op 14 july, stjoerde 
GJ de taseine psalmen oan Gabbema (331,27-28) en letter doe't er se nochris oersjen 
woe, frege er ek de "onderrjuechtinge fen myn FRIESSCHE SPELLINGE" werom, 
dat wol dizze selde tekst 47 wêze moat (339,18-19). Dat ek tekst 2a op 14-7-1655 mei de 
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psalmen meistjoerd is. soe miskien ôflaat wurde meie út "e parallelle passaazje oer it 
"eidgjen" fan Momus yn de brief fan 14-7-1655 (332,5; cf. "eyd'-tynjen" yn 278.14 fan 
2a) en út de meidieling dat it hjir giet om "in stielke fen uwz stâl-lêaze flaesch-
klompe", krekt as wie it marin part fan GJ's wurk (279.10; cf. Kalma 1938.147). Yn de 
ynhâld fan 2a is neat, dat net passe soe by in foarwurd foar in psalmberiming, ek net 
it "lezzers" yn "lezzers in sjongers". want Westerbaen 1655 (dêr't GJ in eksimplaar 
fan hie) rjochtet him yn syn psalmberiming ek ta de "Goedgunstige Leser ende 
Zanger". 

Ik leau dêrom dat tekst 2a fan july 1655 is. De fraach is dan oft 2 tagelyk of letter 
skreaun is. Earder kin min - steld dat 2a wier om 4-7-1655 hinne foar de útjefte fan 
psalmen skreaun is -, want it leit ommers net yn 'e reden dat in fariant fan in tekst 
makke wêze soe ear't de oanlieding dy't ta it ûntstean fan dy tekst laat hat, him foar-
die. Oant no ta wurdt 2 algemien foar âlder holden. Halbertsma 1827,396 en Haan
tjes 1929,53 dogge dat op grûn fan it ferskil yn taal en styl. Foar Halbertsma is dat sels 
reden om 2a oan Gabbema ta te skriuwen. Neffens Haantjes binne de passaazjes yn 
2a dy't yn 2 ûntbrekke, lettere útwreidingen, dy't it literêre elemint fersterkje. Hy ba-
searret dêr syn sintrale teze op dat GJ him ûntjûn hat "van volkskunstenaar tot re-
naissancisties dichter". De mooglikheid dat 2 in ferkoarting fan 2a is, komt net by 
him op. 

It fait net ta om foar de iene of de oare mooglikheid fêste grûn te fïnen. Wol is dúd-
lik dat 2a systematysk ferskilt fan 2, mar ik doar net útmeitsje oft 2a no mear literêr 
makke is, of 2 soberder. Twa kear is der nammentlik ferskil troch alliteraasje. Neist 
"meye fuwlle jerre-Pin fen MOMUS, om alle dwaen oer to kliemjen in to begriem-
jen" yn 2 (*2r,l 1-12) stiet "mey'e fuwlle griem-pin fen dy grimmytige MOMUS, om 
alle dwaenoertoeyd-tynjen"yn2a(278,12-14)enneist"infol-meckerwirck . . . ,to 
eere fen uwz friessche tonge" (*2r,21-22) "in fol-macker glanz-wirck . . . , ijn glôarje 
fen uwz âde FRIEZ'NE tonge" (278,23-24). Oft der ek systematyk yn it ferskil fan 
fjouwerliddige opneamingen yn 2 foar trijeliddige yn 2a oer is, wit ik net. Neist "ijn't 
bouwjen, timmerjen, mirsseljen in op-rjuechtjen, az ijn't æf-brecken, wirck-
scheynjen, om-schoerren in forwoestjen" yn 2 (*2r,16-18) stiet yn 2a "ijn't oon bouw-
jen, op-rjuechten, in stâl-çieraetjen. az ijn't dôl-brecken, om-schoerren in for-
wôastgjen" (278,19-20). Yn 2 is de byldspraak konkreter, yn 2a hawwe alle 
ûnderdielen likefolle wurdlidden. 
Haantjes hat ek noch in oar argumint om 2 foar âlder te halden: hy hellet de farian-
ten "æf-brecken/ dôl-brecken", "forwoestjen/ for-wôastgjen" en "to eere fen/ ijn 
glôarje fen" oan as foarbylden fan wat hy sjocht as ferfryskjen yn 2a, dêr't hieltyd de 
twadde fan 'e oanhelle foarmen út komt. Ik leau net dat men by it earste en it tredde 
gefal fan mear of minder Frysk prate kin. Allinne it twadde jildt dat miskien foar. 
Tsjin Haantjes syn ferfryskingshypoteze soe "op-rjuechten" út 2a pleitsje kinne, dat 
yn 2 "op-rjuechtjen" is. 

Likemin as yn 'e styl kinne ferskillen yn 'e stavering dúdlikheid yn 'e datearring 
bringe. Wol is êa (en ææ yn ææck) út 2a yn 2 ea, mar ææck en êa steane hielendal net 
yn 'e FR fan 1668, dat dat ferskil kin net brûkt wurde om 2 oars te datearjen as 2a. Ek 
it ûntbrekken yn 2 fan ôa, dat yn 2a fjouwer kear foarkomt, jout gjin datearrings-
mooglikheid, want ôa komt nei st âlder oa fan 1655 ôf yn brieven en stikken dy't Gab
bema krigen hat, oant yn 'e FR fan 1668 foar.467 Wat soartgelikens jildt foar 'im (2a) 
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en im (2). Lykas de ôa is 'im in let ferskynsel (behalven yn in noch te neamen lette 
tekst yn 'e FR fan 1668, stiet ityn tekst 52 (bgl. 372,33; fan 4-2-1656 (336,1-4) of fan 11-
9-1658? (342,2; cf. 339,11-12)) en yn tekst 61 (409,12; 19-4-1656), mar/m wurdt noch let
ter, op 27-10-1661, ekbrûkt (48.21; 341,14) en stiet fîerders ekyn 'e FR fan 1668, wylst 
'im dêr mar ien kear yn foarkomt (yn tekst 43; 89,5). 

No't ik oars gjin mooglikheid sjoch om út te meitsjen oft 2 en 2a farianten út de-
selde tiid binne of dat 2 in lettere feroaring fan 2a is, bliuwt allinne oer dat 2 en net 2a 
foar de FR fan 1668 brùkt is (2a soe fanwegen it "stielke" (279,10) ek al min past 
hawwe), wat betsjutte kin dat 2 jonger is. Ik lit yn 'e midden oft der ek noch tuskensta-
dia fan de tekst west hawwe. Dat soe kinne, want út 'e brieven oan Gabbema docht 
bliken dat GJ yn 1658 syn psalmberimingen en de "onderrjuechtinge fen myn 
FRIESSCHE SPELLINGE" (tekst 47?) oersjen woe (339,16-20; cf. 342,8-11). Dochs 
hoecht er yn alle gefallen tekst 47 net wer sjoen te hawwen, want dy is datearre op 4-7-
1655 (277,27-28). 

In reden om 2a te feroarjen hat GJ, soe men tinke, earst hân doe't er besletten hie 
om syn fryske wurk te sammeljen en te oarderjen foar in útjefte. Dat beslút haw ik by 
tekst 1 datearre op ca. 1658. It eigenaardige feit dat de ôa wol yn oare teksten fan it 
foarwurkfan 'e edysje-1668 stiet (yn 1 yn"Bôalsert",enyn4yn"kôaget"),joutoanlie-
ding om ferskil yn datearring tusken 2 en de rest fan it foarwurk foar mooglik te 
halden. 

5.3.2.4. Histoatyske eleminten 
GJ hat sa't liketyn 2a in persoanlike fariant op it algemiene "liddige uren" makke 

troch dy "formeyts-in-uwt-slagge uwre" te neamen (279,5-6). It wurd "uwtslagh" is 
nammentlik in typyske skoalterm. Brouwer 1966 II 4 hat al wiisd op grinzersk "oet-
slag", "fakânsje", dat Ter Laan mei in skoalgebrûk ferbynt, en dat it ek wier mei de 
skoalle te krijen hat, kin blike út artikel 12 fan de Wetten van de Schoole der SteedeBols
werd (1655), fan GJ syn eigen skoalle dus: "Giften van uitslach, gelijkmenze noemt 
zal de Rector noch de andere Meesters, hier naa niet eischen".468 

Oan it libben op it lân litte de útdrukkingen "eyd'-tynjen" (278,14) en "meye 
schern-stirt, beslingere" (*2r,13-14; cf. 278,15-16) tinke (cf. Epkema 1824,42,105). 

5.3.2.5. Ynterpretaasje 
De teksten binne te karakterisearjen as meidieling fan de skriuwer oan de lezer 

hoe't hy reagearret of reagearje sil op krityk op syn wurk en op it Frysk. Krityk op it 
Frysk, as soe it net te skriuwen wêze, wiist er resolút ôf en yn 2a seit er sels dat dy kri
tyk him krekt ta skriuwen oanset hat. Dat komt ek wol út, want it giet him om de eare 
fan it Frysk. Krityk op syn wurk akseptearret er as dy opbouwend is. Ofbrekkende 
krityk ferwachtet er fan guodden dêr't er net folie fan op 'e rekken hat. Sels soe er syn 
wurk ek wol better hawwe wolle. It trochgeande idee yn 2 liket wjerlizzing fan krityk 
fan guodden as Momus te wezen. Dêryn lês ik in synjaal dat it boek nivo hat (sj. 
5.3.4.6), ek dat neat goed genóch is foar it Frysk. Dat GJ dat meidielt oan de Friezen 
sels, want dat binne de lezers ta wa't er him rjochtet, en dat er (mar dat allinne yn 2a) 
op har eargefoel wurket troch har "ruwne Friesen" te neamen en himsels (as ien fan 
har?) "Sljuecht in Rjuecht", makket syn boadskip ta in preek foar eigen parochy. 
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De frysknasjonale strekking is yn 2 lang sa sterk net as yn 2a, dêr't it Frysk de taal 
fan 'e âlde Friezen neamd wurdt, "uwz schiere wirden", "uwz grijz kàt", en dêr't de 
oanhef fan "ruwne Friesen" oan 'e ein yn herhelle wurdt. It weilitten fan de histoa-
ryske motivearring soe yn ferbân brocht wurde kinne mei in gruttere ûnôfhinklik-
heid foar Gabbema oer, omdat dy syn belangstelling foar it Frysk sterk histoarysk 
rjochte wie (sj. 3.2.2.1.3 en 4.7.2.8), en hy ek neamd wurdt yn tekst 47, de mooglike 
pendant fan 2a, mar it is de fraach oft GJ (allinne) om him dat elemint fan 'e âldens 
fan it Frysk yn 2a brocht hat. Fanwegen de grutte ôfhinklikheid fan Spiegel yn 47 
tink ik dat it by Spiegel weikomt. Karakteristyk foar Spiegel is neffens Van den Bran
den 1956,183 dat er him troch de âldens fan it Nederlânsk ynspirearje liet: "Voor hem 
is het Nederlands - en hierin steunt hij hoofdzakelijk op Becanus - een zeer oude en 
rijke taal, die echter niet gecultiveerd werd zoals andere talen". Spiegel seit trouwens 
sels ek al dat it Frysk (Stedfrysk?) âld hjit. As it derom giet hokker Nederlânsk it beste 
is, skriuwt er: "de Vries zal zyn spraacx oudheydby brenghen" (Twe-spraack 1584,62; 
ed. Dibbets 1985,211). It boartsjen mei it wurd "moeder-tale" foar it Frysk yn tekst 47 
(275,7 en 277,15) koe ek wolris op Spiegel weromgean, dy't itselde mei it Nederlânsk 
docht ("onze moeders taal/ die een moeder-taal is van meest alle ons omleggende ta
len"; ed. Dibbets 1985,55). 

In oar ferskil tusken 2a en 2 is it ûntbrekken fan poètikale eleminten yn 2, dat al
linne mar giet oer taal, yn it bysûnder oer stavering. Yn 2a wurde meidielingen dien 
oer prosody ("rijmjen, fersse-meytsjen, miette-klinckjen"; 278,7-8); retoarika (as mei 
"oon-bouwjen, op-rjuechten, in stâl-çieraetjen" (278,19-20) teminsten doeld wurdt 
op inventio, dispositio en elocutio) en oer de aard fan literatuer ("ney't libben Schilder-
jende", 279,1-2, neffens de bekende mimetyske opfetting fan Aristoteles, dy't yn it 
begjin fan de santjinde ieu troch publikaasjes fan Daniel Heynsius ek yn Nederlân 
algemien wurden wie (Meter 1984/5,270)). 

It binne net allinne poètikale eleminten dy't yn 2 ûntbrekke. Ek oer de ynhâld of de 
funksje (oars as ta eare fan it Frysk) seit GJ neat (ek net yn 2a trouwens). Syn foar-
wurd 2 liket foaral in ferantwurding te wezen fan it feit dat it hjir om in frysk boek 
giet. Dêrneist lit it yn syn beheining ta ien ûnderwerp, mear as 2a mei syn rommeli
ger útweidingen en sydpaden, de geastige boarterij mei soarten kritisi en skriuwers 
útkomme. It aardige sit him ûnder mearyn it ûnferwachte lykstellen fan himsels mei 
in kritikaster: beide sjitte se tekoart. 
Yn 2a folget op dy sabeare gelikensens noch in hiel stik oer de eigen prestaasje. Dêr 
seit GJ dat er it ûnmooglike besocht hat, en dat noch wol yn syn frije tiid en op klad
papier. Neffens Segebrecht 1977,212 tsjinne de topos fan 'e liddige uren derta om ûn-
derskie te meitsjen tusken goeie en minne dichters. Wat de iene yn syn frije tiid 
makke, gong de oare net maklik ôf. GJ hat it oars oer "ondertaestjen", wat op muoite 
wiist. 

Nei de ynterpretaasje fan ynhâld en strekking yn haadsaken bliuwe noch in pear 
problemen fan wurdbetsjutting oer. 

Omdat yn 2 "letter-spjealdinge" sinonym is mei "boeck-stoyinge", nim ik oan dat 
"wurdlid" en "boeck-stôay" sinonimen binne, lykas by Spiegel. "Letter" koe oars ek 
wol "wurdlid" betsjutte, sa't Schmidt 1980,421 oantoant by J.G Schottel. 

Oer "miette-klinckjen" út 2a (278,81) kin Spiegel dúdlikheid jaan (sj. 1.1.3,1a hjir-
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foar). "Maatklanck" is by him it metrum, dat troch toanhichte en langte beskaat 
wurdt. "Fersse-meytsjen", dat derfoar stiet, is neffens Epkema 1824,110 (Brouwer 
1966II3 slacht it wurd oer) "gedichten opstellen", mar dat past net goed yn 'e rige. Ik 
tink leaver oan it meitsjen fan fersrigels, of- omdat dat foar in grut part delkomt op 
"rniette-klinckjen" - oan it meitsjen fan strofen. 

"Petêare" (2a; 279,1) hoecht hjir, likemin as op oare plakken by GJ (cf. Epkema 
1824,351), gjin "petear, dialooch" te wezen, mar kin ek "sprutsen wurd" betsjutte; cf. 
Dafforne 1627,6: "om het ghesproken woord/ levendigh met Letteren door het schry-
ven te af-beelden". 

"Letter-kreft" (2a; 279,1) liket in ferfrysking fan "potestas litterae", te ûnderskieden 
fan 'e "figura" fan 'e letter. It eigenaardige is dan lykwols dat GJ dêrmei op it skriftte-
ken wiist (hy hat it oer útbyldzjen), want de "potestas" slacht krekt op it lud (cf. Caron 
1947.11; Schmidt 1980,149). Dat soe ta de lezing liede kinne dat it Frysk mei lüden net 
te skilderjen hjit te wezen, mar dan giet it dochs earder om in probleem fan de skriu-
wer as om in tekoart fan it Frysk. Op de "figura" doelt GJ yn tekst 47 (377,16), as er it 
oer '"letter-beelden" hat. 

Yn it wurd "Schilderjende" (2a; 279,2) komt de lykstelling fan poèzy en skilder-
keunst út, bekend yn 'e formulearring fan Horatius "ut pictura poësis" (cf. Hagstrum 
1958,10; Lee 1967, mar ek Hessel Miedema 1988). 

5.3.2.6. Untstean 
Yn earste ynstânsje is de tekst foar 't neist as foaropwurd by de foarnommen 

útjefte fan fyftich psalmen skreaun (5.3.2.3). Hoewol't net alle motiven en formulear-
r ngen op Spiegel werom te bringen binne, is it wol dúdlik dat GJ op him ôfgongen is. 
Dat er krekt it trivium fan Spiegel derby krigen hat, komt faaks omdat er tagelyk 
dwaande wie mei in taljochting op syn stavering foar net-Friezen (tekst 47), dêr't de 
Twe-spraack goed by te brûken wie. 

Myn ynterpretaasje fan it foarwurd as in preek foar eigen parochy, basearre op it 
eargefoel fan wy-Friezen, past goed by it ferlet fan in frysknasjonale kultuer, dy't yn 
47.2.3. synjalearre is. Ik sjoch de bondeling fan it fryske wurk (mei útsluting fan it ne-
derlânsktalige) dan ek mei as in gefolch fan dat besef fan eigen identiteit yn Fryslân 
(sj. ek 5.3.1.6). 

Wadman 1956a, 149-150 hat yn de formulearring fan de opfetting dat it Frysk net te 
skriuwen wêze soe yn tekst 2a (279,8-9: "dat me uwz to-biet onmuwlck te wezzen") in 
hiel konkreet ynsidint mei in beskate persoan sjoen. Hy wiist op de doetiid fan "to-
biet" en op it "me" dat er mei "immen" fertaalt. De útlitting is in konkretisearring fan 
in eardere formulearring (dy't tradisjoneel is; 278,25), mar fan de konkretisearring 
haw ik gjin parallellen fûn. Dêr soe miskien wat eigens yn sitte kinne. Oft dat ek be
tsjutte soe dat dy konkrete meidieling de oanlieding ta it skriuwen yn it Frysk west 
hat, is noch de fraach. It kin ek wol wêze dat de algemiene beskuldiging, sa't dy ek 
foar oare talen jilde, foar GJ in oantrún west hat, en dat ien him op 'e ûnmooglikheid 
fan syn dwaan wiisd hat, doe't er al oan it besykjen wie. 
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5.3.3. Oon myn wirde frjuene Ninne Fenn'-Huwz (*2v; JHB 4) 

5.3.3.1. Boarnen 

5.3.3.1.1. Literêre teksten 

5.3.3.1.1.1. Foarbylden 
1. Horatius, Ars poëtica (ed. Schrijvers 1980; Wassenbergh 1793.32). 

1-4: 
[nee sic incipies, ut scriptor cyclicus olim:/ "fortunam Priami cantabo et nobile bel
lum"./ quid dignum tanto feret hie promissor hiatu?/] parturient montes, nascetur ri-
diculus mus. (r. 138).469 

De anonime resinsint fan Wassenbergh 1793 yn 'eAlgemeene vaderlandsche letter
oefeningen I (1793) 372 makket beswier tsjin de ûnderstelde imitaasje: "Verders heeft 
de Hoogl. nog eenige Proeven van Navolging in enkele regels opgegeven: als het be
kende Parturiunt montes en dergelyke soort, welke wy liever op de lyst van de loei com
munes der Digteren zouden stellen; als die honderd maaien gebezigd en afgebezigd 
zyn". Dat kin wol wier wêze, mar likegoed sil GJ dan witten hawwe moatte fan de 
kontekst dêr't Horatius de útdrakking yn brûkt en ik wit net oft it dan net mear foar 
de hân leit om direkte ôfhinklikens te ûnderstellen. Horatius hat it ommers oer it 
begjin fan gedichten en GJ syn fers stiet oan it begjin fan de FR. 

5.3.3.1.1.2. Parallellen 
Ta de bekende topoi yn opdrachten en foarwurden, ek fan santjinde-ieusk wurk, 

heart de meidieling dat de útjefte op oanstean fan freonen bard is (cf. Witstein 
1980,154). GJ syn fers oan delangjende freon soe dêrekin foarbyld fan wêzekinne. 
Omdat ik de namme hâld foar in optinksel (5.3.3.4) foar N.N. Vanhuis, moast ik tinke 
oan de brief fan Vondel "aen zyn afwezende Vrient" foar de Verscheide Gedichten fan 
1644, mar buten dy mooglike oerienkomst hat GJ syn fers dêr fierder gjin ferbân 
mei. 

5.3.3.2. Genre 
It fers is in epigram, en wol ien fan it gearstalde soarte (epigramma compositum), 

dat yn 'e rin fan 'e santjinde ieu it inkelfâldige epigram (epigramma simplex) fer-
krong. As sadanich begjint it mei in meidieling en einiget it mei it "acumen" yn 'e 
léste rigel. Neist it ûnferwachtse fan it acumen is ek de koartens in eigenskip fan it 
genre, mar minder eksklusyf (Weisz 1979,28,45). 
Yn oerienstimming mei de ynhâld is ek de formulearring taspitst op it ûnferwachtse 
fan de léste rigel: op de iene, lange sin mei in soad anafoaren folget sa koart as 't mar 
kin it nofteren beslút. 

Wat de strofefoarm oangiet, stiet dit fers yn GJ's wurk op himsels. Wol hat tekst 29 
fan rigel 50,23 ôf deselde kombinaasje fan metrum, ferslingte en rym, mar dy is net 
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vn strofen yndield. Frank 1980,190-191 hat de strofe yn de santjinde ieu foaral yn it 
eeastlik liet en yn 'e achttjinde yn it wrâldske fûn. 

j.3.3.3. Datearring 
Fanwegen de êas yn 'e tekst fan 'e edysje-1681 is it fers foar 't neist skreaim rusken 

1655 en 1661 of letter (Feitsma 1988,42). Omdat itlykas de titel makke wêzemoat mei 
it each op in útjefte fan de FR, datearje ik it op likernôch 1658 (sj. 5.3.1.3). 

5.3.3.4. Histoaryske eleminten 
Hoekstra 1813,141 set "Ninne Fenn'-huwz" oer mei Nenne Fennhuis, sûnder dat 

er der fierders wat by seit. Brouwer 1966II5, dy't him oanhellet, liket dat lykwols op te 
fetsjen as de wiere namme. Sa'nen is my ûnbekend út 'e santjinde ieu. Der is al in stu-
dint Jeremias Epei Fenhuysen út Ljouwert. Op syn dea yn 1646 makke Tob. Gutber-
leth in gedicht (Feitsma 1968,42). Fan kunde oan GJ is neat bekend, mar der is al re
den om mei de mooglikheid rekken te halden, want in oare Fenhuysen wie troud mei 
Sepck Brongersma en ta har famylje hearden behalven Gutberleth ek De Bucquoy 
en Rutger Douwes Rodenburg, dy't wol kontakt mei GJ hân hawwe kinne (cf. 
Feitsma 1968,41-42 en Gen. 535, RAF). 
Ik soe "fenn(e)" lykwols earder opfetsje as "fan 'e" - want "finne" skriuwt GJ krekt as 
wy (64,10) - en léze wolle: N.N. Vanhuis. Yn dat gefal giet it fêst om in sabeare 
namme. Sjoch ek 5.3.4.1.1.2. 

53.3.5. Ynterpretaasje 
De taspiling op Horatius tilt it fers op in geleard nivo, dat yn humoristysk kontrast 

stiet mei de ynhâld. Humoristysk is ek de namme fan 'e freon, as dat teminsten in sa
beare oantsjutting is foar ien dy't net bestiet. 

5.3.3.6. Untstean 
Dit epigram en de beide oaren dy't derop folgje, sille wol ûntstien wêze by it gear-

stallen fan de Friesche Rymlerye. It foaropsetten yn boeken fan epigrammen, byge-
lyks om it wurk te karakterisearjen of de lezer sabeare te warskôgjen, kaam wol mear 
foar. Ik haw dêr gjin literatuer oer fûn, mar GJ koe yn alle gefallen in foarbyld 
nimme oan Roemer Visscher. De ôfdieling Roemers Brabbeling Oft ghenoeghelicke 
boerten fan TLoffvande mutse begjint ek mei trije epigrammen. Visscher syn twadde 
hat GJ neifolge yn syn twadde, en har tredden lykje ek op elkoar. 

5.3.4. Oon dy Lit-tinckene Eyn-wittert (*2v; JHB 4) 

5.3.4.1. Boarnen 

5.3.4.1.1. Literêre teksten 

5.3.4.1.1.1. Foarbylden 
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1. Roemer Visscher, T'Loff vande mutse (1612; Scheltema 1808,86; Hoekstra 
1813,281) 

1-7; (Roemers Brabbeling, Tot den leser 1:) 

Off hier nu quam een neuswijs sot. 
Die dese Brabbeling creech by de lurven, 
En seyde als Momus dief al bespot, 
Wat heeft dese knecht al papiers bedurven! 
Wat leyter u aen? weest daer niet in verleghen. 
Tis altijt goet om de poort daer me te veghen. 

Scheltema 1808,86 hat wol earder as Hoekstra Visscher as boarne neamd, mar hy fer-
wiist nei de edysje Brabbeling fan 1614. Sûnt is yn 'e literatuer altyd 1614 as boarne 
oanhelle, ek troch Brouwer 1966 II. It mist lykwols net dat GJ de (anonime) edysje 
fan 1612 brûkt hat. 
Yn oerienstimming mei it "poort" fan 1612, dêr't 1614 "aers" foar hat, jout GJ 
"portte". Yn 1612 is it fers fan Visscher, krekt as by GJ, ûnderdiel fan in aparte ôfdie-
ling "Tot den leser", wylst ityn 1614 midden yn ien fan 'e "boeken" stiet. In ôfdieling 
foarôf ûntbrekt yn 1614. Ek by in pear oare ûntlieningen oan Visscher kin troch fer-
skil yn redaksje tusken 1612 en 1614 fêststeld wurde dat GJ op 1612 weromgean 
moat. 

5.3.4.1.1.2. Parallellen 
It motyf fan it poartefeien wie populêr: Westerbaen 1654 (De Vries 1983,303). Huy-

gens 1657 (Strengholt 1987,97) en J. de Decker (WNT III s.v. bril; meidieling D A 
Tamminga) meitsje derbygelyks ek in taspiling op, en Tob. Gutberleth 1667,8 neamt 
ûnder de "Ducibus" fan "D.D.N.N. Zoïlo & Momo" ek "Poortvegia". 

Ek Momus en Zoïlus komme yn GJ syn tiid noch faak foar. In fers "Ad (of: In) Zoi-
lum", "Aen Momum", of "Tot den spotter" fûn ik yn fryske útjeften bygelyks by Ph. 
Koëller, Pietas Regia (1651); S. Eydelshemius/ S. van Griethuysen, Hemelsche 
Troost-Borne (1651); P. Mensonis, Thien . . . predicatien (1658); I. Jansonius, 
Slooter Burgerpraatie (1658); S.P. Arnoldinus, Memoriael (1661) en J. Terentius, 
Gymnasium Chaldaïcum (1664), mar ek al by P. Talpa, Empiricus (1595); J. van 
Hichtum, Wouter in Tialle (1609); B.G. Acronius, Poemation (1610) en L. van Ait-
zema, Poemata (1617).470 

5.3.4.2. Genre 
Lykas 3 is ek dit in gearstald epigram. It is koart en it hat in ûnferwachtse 

léste rigel. 
Nei de ynhâld heart it by it "Ad Zoïlum"-type (sj. 5.3.4.1.1.2). 

Wat de strofefoarm oangiet, dy komt fierders by GJ net mear foar. Frank 1980 hat 
him ek net. Yn Klioos Kraam 1656 brûkt Vondel him foar it Grafschrift op Van 
Galen. 
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5.3'.4-3. Datearring 
Fanwegen de ôa yn "kôaget" is dit fers foar 't neist fan 1655 of letter (sj. noat 467). 

Omdat it slacht op in boek ("dit wirck"), sil it wol ûntstien wêze nei of tagelyk mei it 
plan om de FR út te jaan, dat wol sizze om 1658 hinne of letter (sj. 5.3.1.3). 

5.3.4.4. Hisîoaryske eleminten (p.m.) 

5.3.4.5. Ynterpretaasje 
Ik begryp dit gedichtsje sa, dat de dichter it wurd rjochtet ta ien dy't noch slimmer 

is as Zoïlus of Momus en him dan tajout dat it fers de muoite fan itby wize fan sprek-
ken stikken skuorren of biten net wurdich is. Dan bêdet er de ûnderwilens fan dy la-
konike meidieling lilk wurden kritikaster del mei te sizzen dat it dochs noch wol 
earne ta doocht. As dy ynterpretaasje goed is, boartet de skriuwer dus mei de kriti
kaster. Hy typearret him as ien dy't in soad drokte makket en gau lilk is, en stekt him 
de gek oan. 

Brouwer 1966II 5 skynt de tredde rigel (dêr't it probleem by de ynterpretaasje yn 
sit) op te fetsjen as utering fan de "Wa" út rigel 1. "Quanz-quijz" ("krekt as woe men 
sizze") lit er slaan op wat yn deselde rigel folget, en net, lykas ik doch, op "hânnen" en 
"tânnen". Dêrmei wurdt dy tredde rigel, ynstee fan in ferrassing in ôfswakke herhel
ling fan wat al yn de beide earste rigels stiet en mist boppedat it ferbân mei de folg-
jende rigel. Yn myn opfetting betsjut "aerne' nog naern' " "it iene noch it oare; net ien 
fan beiden". Ik soe dy rigel oersette wolle as:"(Sis ik mar sabeare), it iene noch it oare 
is it goed genôch foar". Dat liket ek goed te passen by de parallelle bou fan de beide 
foargeande rigels, dy't sa útdruklik de klam op twa dingen leit. Brouwer moat nei de 
betsjutting riede, want him komt it positive "aern'" net út: hy hie in dübele ûntken-
ning ferwachte. Foar myn opfetting liket my ek te pleitsjen dat de titel ferwachtsje lit, 
dat mar ien oan it wurd is, en gjin twa, sa't Brouwer sa't liket mient. 

5.3.4.6. Untstean 
It fers is in bewurking fan ien fan Visscher. It grutte ferskil is dat Visscher him "Tot 

den leser" yn it algemien rjochtet, wylst GJ allinne de kritikaster oansprekt. Hy hat 
sa't liket it epigram fan it bekende "Ad Zoïlum"-type kombinearre mei de stof fan in 
fers fan Visscher dêr't ek sa'n kritikaster yn neamd wurdt. Fierders liket GJ derop út 
west te hawwen om by wize fan aemulatio mei syn noch slimmere kritikaster Visscher 
te boppen te gean. 

Ik freegje my ôf, oft in "Ad Zoïlum"-fers lykas dit faaks in dúdlike synjaalfunksje 
hân hat. By GJ twingt dy fraach him namstemear op, omdat er goed besjoen oant 
trije kear ta de al te krityske lezer tasprekt: hjir, yn it folgjende epigram en yn tekst 2, 
it foarwurd. Hearden Zoïlus en Momus by wurk mei literêre kwaliteit? En brûkte GJ 
har om misferstân oer de aard fan syn fryske boek fan te foaren út te sluten? Frysk 
stie neffens Vitus Ringers (1686) gelyk oan "bot en plomp", ek al wienen der dan "nog 
al veel eernstige dingen" yn skreaun (dêr't er grif mei op 'e FR doelt). Miskien hat P. 
Baardt om deselde reden yn 1640 wol in latynsk foarwurd foar syn Friesche Boere-
Practica set. 
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5.3.5. Jiette in Wirdke (*2v; JHB 4) 

5.3.5.1. Boarnen 

5.3.5.1.1. Literêre teksten 

5.3.5.1.1.1. Foarbylden 
Sjoch 5.3.5.6. 

5.3.5.1.1.2. Parallellen 
It gedichtsje stiet grif yn 'e tradysje fan tapassingen fan Seneca's: "In eodem prato 

bos herbam quaerit, canis leporem, ciconia lacertam", dat Cats boppe syn útwurking 
dêrfan yn it gedicht "Aan den Leser" yn syn Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tydt 
set (cf. Visser 1968a,45). Ek Gabbema 1686 hellet it sitaat út Seneca yn syn opdracht 
oan 'e lezer oan, mar dan noch oanfolle mei "Homo florem". Lykas Cats wapenet er 
him dêrmei tsjin in ferkeard soarte fan lezers. It is min te sizzen oft GJ streekrjochtof 
troch tuskenkomst fan oare fariaasjes op Seneca weromgiet. De feroaring fan hage
dis yn podde hinget miskien gear mei ferskil fan lanstreek, mar hat grifte krijen mei 
it algemien bekende lykslaan fan podden mei fergif. Starter skriuwt bygelyks yn Frie-
sche Lust-hof, Menniste Vryagie: 

En doen trads' een Padde doot/ 
Daer 'tfenijn uyt-schoot seer schichtich. 

en Visscher 1612 (Roemers brabbeling 2,1): "Met al die't venijn hier uyt suycken als 
padden". En fergif wie it, dat kritikasters opsûgden, om wa't it hjir begongen is. Yn dit 
ferbân kin ik it net litte om it fermaaklike eksperimint oan te heljen dat J.H. Hal-
bertsma ca. 1822yn syn hânskrift 248 Hs (PBF) op dit plak meidielt: "Een vriend van 
mij, alleen om deze plaats te verstaan, heeft ene richting die de Oyevaren bezochten, 
ene menigte kikvorschen met padden neder geworpen. Hij vond de kikvorschen ge
snapt, maar de padden leggen gebleven, den teken dat dit aas langbeen niet luste. 
Doch dit kan den dichter niet hinderen, om in de wereld der verbeelding zich den 
oyevaar voor te stellen, als een jager op padden om het aas des te onedeler te maken, 
en tot een krachtiger toonbeeld, van het voorwerp der bedoelingen der Zoili". 

5.3.5.2. Genre 
It fers is in epigram. Ek hjir, lykas yn 3 en 4, giet it om in koart fers mei in pointe 

- yn dit gefal yn 'e foarm fan in ferliking - dat ien fan de meast brûkte middels wie 
om puntich ofte sluten (Weisz 1979,31). 
Nei de ynhâld slút it oan by in rigel fan Seneca, dy't faak yn it foarwurk brûkt skynt te 
wezen om in beskaat soarte fan lezers in slach foar te wezen (sj. 5.3.5.1.1.2). 

Wat de strofefoarm oangiet, komt it fers oerien mei tekst 46.11 (psalm 9). Net yn 
strofen yndield, mar wol mei deselde kombinaasje fan metrum, ferslingte en rym, 
binne de teksten 31 en 36. Frank 1980,223 hat dy strofe foar de sechstjinde en de san-
tjinde ieu as lietstrofe, foaral foar geastlike lieten, en wiist psalm 9 út 'e frânske beri-
ming fan Marot/De Bèze as foarbyld oan. 
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5,3-5.3. Datearring 
It leit yn 'e reden dat it fers makke is nei't, mooglik om 1658 hinne, it plan fan bon

deling fan frysk wurk ta de FR opkommen wie (sj. 5.3.1.3). 

5.3.5.4. Histoaryske eleminten 
Miskien binne eibert en podde keazen om troch de suggestje fan greidlân in fryske 

lokaasjetekrijen(sj.5.3.5.1,l.l.l). Derwieyna^legefalleninfrysksprekwurd"Hybe-
klugge him/ as d'Æberre de podd", dat GJ foar Junius oersette as "hy bekluyfde hem, 
als d'oyevaer de padde" (ed. Feitsma 1956a, nr. 508, blss. 40 en 95). 

5.3.5.5. Ynterpretaasje 
Hoekstra 1813/14,55 en Epkema 1824,358 tinke dat mei "podde" in kikkert be

doeld is. Yn har opfetting (en dy fan Brouwer 1966II6) stapt de eibert dan ek netyn it 
gers om, mar yn 'e sleat. Hja lizze ferbân mei ndl. "puit", mar dat is in oar wurd as 
"padde". Oars as in podde stie in kikkert by myn witten ek net bekend om syn fergif-
sûgen. In probleem is de krekte betsjutting fan "gnod". Neffens in V. (H.W.C.A. Vis
ser?) (Hoekstra 1814,166) ferstie de fryske boer der "een vlot-drijf- of onderwal" 
ûnder. 

5.3.5.6. Untsîean 
Omdat it foargeande epigram op ien fan Visscher weromgean moat, soe dat hjir ek 

it gefal wêze kinne, want Visscher set ek trije epigrammen foarop en ien fan dy trije, it 
liste, giet ek oer "fenyn" (cf. "fuwl"), al is de strekking hiel oars: 

Isser yemant al soo quaet mijns, 
Die seyt dat dese dichten zijn vol venijns: 
Wat sal ick anders segghen dan, 
Dies niet en raeckt, en trecket hem niet an. 

De ferbining mei "podden" soe dan rùn wêze kinne oer it gedichtsje fan Visscher 
mei de rigel dy't ûnder 5.3.5.1.1.2 oanhelle is. Dat gedichtsje is it earste fan 'e rige dy't 
folget op de trije epigrammen. Seneca en Cats hawwe beide nammentlik gjin podde, 
mar in hagedis. 

Sjoch foar in mooglike ferklearring foar de oandacht foar lezers lykas Zoïlus en 
Momus, dy't ek wer út dit epigram blykt, ûnder 5.3.4.6. 

5.3.6 Friesche Tjerne (1-6; JHB 5-11) 

5.3.6.1. Boarnen 

5.3.6.1.1. Literêre teksten 

5.3.6.1.1.1. Foarbylden 

1. J. van Hichtum, Woutir in Tialle (sitearre neffens ed. 1639, Haantjes/Kloeke 
1929b) 
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Motyf fan in boer dy't ûnferwachts op in foarname bruiloft bedarret. Yn it titelblêd 
fan de oarspronklike útjefte fan 1640 (Gysbert Japix 1640) komt wol út, hoe belang-
ryk oft dat motyf fan it ûnferwachtse west hat: "Friessche TJERNE, Ofte Bortlijcke 
Rijmlery/ Trogh ien/ ijn-fierd/ aad/ sljoecht/ ien-faadigh Huws-Man/ di on-
forsjoens ijn de Gear-Jefte fen sijn Laan-Here koom" (Haantjes 1929,82). 

1, 5: Van Hichtum 46 (Haantjes 1929,82) 
lek folgd' him afier ney/ hy brocht my ijn in Koken/ 

1, 19: Van Hichtum 38 
lek wier nau ynne Sted/ of dir kaam stracx in Minsche/ 

1,23: Van Hichtum 47,55 en 61 
lek wist næt hoe ickt hie/jo sietin der to smoken/ 
Fen Ham in Liere/ Faar/ dir stet ick op to bytten/ 
Vol goed/'jo naemdent Bier/ 

Gelikense plakken fan hanneling en folchoarder fan dy plakken (cf. Haantjes 
1929,83), earst yn 'e keuken (WT 46-70, FT 1,5-24), dan yn 'e seal (WT 71 e.f., FT 
1,25 e.f.). 

2, 10: Van Hichtum 52 
Hoe ney sil hijr to gast de Heische Paus fen Room: 

2, 12: Van Hichtum 73 
Dir spijlense so swiet .. . 

2, 14: Van Hichtum 75 
. . . jo patten en jo sobben/ 

2, 16: Van Hichtum 65 
De Holle waard my licht/ ick brochtit oone sang' 

4, 1-2: Van Hichtum 74 
Jo hien sofraye Klæn/ in æck so langhe Lobben/ 

4, 30: 65 (Haantjes 1929,82) 
De Holle waard my licht . .. 

2. J. van der Veen, Overzeesche Zege- en Bruylofszangen (1637) 

Karakteristyk foar Van der Veen syn brulloftsdichten is it "boertige" en it persoan-
like. Hy hat it oer himsels, soms hast mear as oer it breidspear. As in konferensier be-
spilet er syn publyk ("Nu vrienden goeden nacht"; cf. Smit 1958,24,30). Ek Tjerne is 
sa'n konferensier, sa't fuort ek al oan de gearfetting fan de tekst yn it distichon dat 
derboppe stiet útkomt : "Een Friesche Brullofts-Praet". Van der Veen neamt syn 
Troudichten ek wol sa: Feest-Praatje hjit ien, in oaren Bruytlofs Praatje 
(1637,201,188). 
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1 1-4: Van der Veen 109 (Trouw-dicht . . . Pieter Lesper) 
pat Trouw-dicht bestiet út fjouwer parten: Voor-reden, Zegen-wensch tot de nieuw' ge-
houvvde, Praatjes voor de vaak, tot degenoode Jeught en Rey van d'Over-Ysselsche Jonck-
vrouvven, Tot lof van de Bruydt. Op de stem: Si tanto gratioso. De passaazje dêr't GJ hjir-
0p werom liket te gean, stiet yn de Zegen-wensch: 

Tot dese segh ik die nu heden desen dach 
Gestrikt zijn mette knoop, die niemandt breken mach, 
Die niemandt dan de doodt, en 't geyl onkuyssche minnen, 
Kan ryten van malkaar, wat taal sal ik beginnen, 
Wat luk, wat heyl, wat vreucht, wat zegen-rijke spoet, 
Sal ik dit lieve Paar doch wenschen voor een groet, 
Och! gingh het na mijn wensch, den Hemel en de Aarde 
Die schonken haar een gift van ongemeene waarde, 

Visser 1970a,20 hat as mooglik foarbyld fan dizze rigels by GJ it gedicht "Huwe-
îyckse Heyl-wensching" út'e bondel Minne-Zughjes (1627) fan Salomon de Bray 
oanwiisd, omdat dat begjint mei "Luck Bruydegom, en Heyl: En dat u Heyl beklyve:/ 
En uyt dees sterflyck eeuw, in eeuwigheydt by-blyve", en fierderop noch hat: "Des: 
Luck, en driemael Luck, Heer Bruyd'gom . . . " en: "En luck: Eer-rijcke Bruyt". De 
karakteristike motiven fan leafde dy't bynt en fan de dübele seine fan himel en ierde 
ûntbrekke by De Bray. Winliken is it allinne it lokwinskjen dat GJ en De Bray 
mienskiplik hawwe, mar dat komt by Van der Veen ek foar. Van der Veen en De Bray 
litte har beide weromfiere op Horatius Od. 1.13, 17-20, dat neffens Schäfer 1976,41 
faak brûkte rigels yn epitalamia wienen: 

Felkes ter et amplius 
quos inrupta tenet copula nee malis 

divolsus querimoniis 
suprema citius solvet amor die.*11 

GJ syn lokwinsk jout gjin oanlieding om streekrjocht ferbân mei Horatius te 
ûnderstellen. 

1, 23-24 (rympear ijtten/ bemoddere): Van der Veen 134 
(Bruytlofs-Klucht . . . Guillaume Mostert; Wassenbergh 1802,189) (rym Kleet/ 
besuykerde) 

2, 11: Van der Veen 126 
(Feest-dicht . . . Tielman van Beringen; Wassenbergh yn 81.1985.42, Epkema 
1821,124) 

Heer Bruygom 't is voor wint, vaart nat beloofde landt, 
Ghy hebt Betlehem de Haven voor de handt 

Ferlykje ek Van der Veen 112 (Trouw-dicht . . . Pieter Lesper; Wassenbergh 
81.1985.42, Epkema 1821,124): 

Ik wil na bed'lehem, en my alleen verwarmen 
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2, 13-17: Van der Veen 126 
(Feest-dicht . . . Tielman van Beringen; Wassenbergh 1802,189) 

O! o waar is mijn jeught, wat was ik een kabouter 
In myne groenicheyt, ik snobbelde soo louter, 
Ik kuste uyt den aam, 't was al mond'an Jans kindt, 
Ik sloot mijn oogen toe, en kuste stom en blindt, 
Ja kreech ook wel een dof somwylen van een meysjen, 
Dat was soo veel geseyt, kom soetert noch een reysjen. 

Ek Van der Veen 110 (Trouw-dicht . . . Pieter Lesper, Visser 1967c,47): 

Gansch muysen doen ik eens eertijdts ie vryen plach, 
Dat heucht myn noch soo wel als huyden desen dach, 
Hoe roesemoesden ik, hoe kreukten ik de kraachjes, 
De soentjes die ik stal, die smaakten my soo graachjes, 
Als edik op sala, ik greepse by de kop, 
Men kreet, men peep, men sloech, men gaf my kneukei sop, 
Doch al uyt vriend'lijkheyt, en amoureuse trekjes, 
Dus sent my onse Bruyt tot u myn soete bekjes, 
Op dat ik van myn jeucht yet wes verhalen souw, 

Ta begryp fan de beide léste rigels moat men witte dat de dichter him hjir ta de jeugd 
rjochtet. De rigels komme út it part "Praatjes voor de vaak, tot de genoode Jeught" 
(sjoch hjirboppe by rigel 1, 1-4). 

3, 36: Van der Veen 144 
(Feest-dicht . . . Hendrick Schuttleworth; Wassenbergh 81.1985.42) 

't Is koop, 't is koop, 
Vast is de knoop, 
't Zy wijs of mal, 
Het heefiet al, 
't Zy goed ofquaat, 
't Is nu te laat. 

4, 20: Van der Veen 146 (id.; Wassenbergh 1802,190) 
Ho, ho, my docht ik was Graaf Maurits veel te rijk, 
'tGenoegh is meer als veel, niets over-treft 't genoegen, 

4, 24: Van der Veen 110 
(Trouw-dicht . . . Pieter Lesper; Visser 1967c,47-48, dy't ek noch twa oare plakken 
by Van der Veen o anhellet) 

De soentjes die ik stal, die smaakten my soo graachjes, 
Ah edik op sala, ... 

4, 27: Van der Veen 112 (id.) 
Nu 't is daar van genoegh, den tijdt die is verhopen, 

4, 32: Van der Veen 112 (id.) 
Nu Vrienden goeden nacht, ... 

296 

wumkes.nl



3. Catullus, Carmen 64 

Underskate motiven en eleminten (de fleurige boer op 'e bruiloft fan in hear, de 
drokte, it jaan fan geskinken (hjir hier), in leafdesskiednis yn in leafdesskiednis en 
sjongen) binne werom te finen yn Catullus' Carmen 64, dat de bruiloft fan Peleus en 
Thetis beskriuwt. Omdat dy lykwols ek by J. van Hichtum foarkomme, en GJ's fers 
niear fan dy syn gedicht hat as fan dat fan Catullus, nim ik oan dat Van Hichtum hjir 
iîitermediêr west hat.472 Dochs is der ien plak dat net by Van Hichtum te finen is en 
dat dêrom wolris by Catullus weikomme koe, al is de oerienkomst net hiel 
sprekkend. 

2, 2-3: Catullus 43-46 
ipsius at sedes, quacumque opulenta recessit 
regia, fulgenti splendent auro atque argento, 
candet ebur soliis, collucent pocula mensae, 
tota domus gaudet regali splendida gaza 473 

4. Theokritus, ld. 15 

Deselde eleminten dy't oan Catullus tinken dogge binne ek by Theokritus werom 
te finen, wat jin gjin nij hoecht te dwaan omdat Catullus' Carmen 64 in imitatio is fan 
Theokritus' Idylle 15. Dochs bliuwe ek hjir in pear oerienkomsten tusken GJ en 
Theokritus oer dêr't Catullus gjin diel oan hat en dy't by Van Hichtum en Van der 
Veen ûntbrekke. Ik sitearje neffens de oersetting fan Beckby,127. 

2, 5-6: Theokritus 115-118 (Visser 1982) 
Fülle von Bach werk, das Frauen auf Platten bereiten derweilen, 
sie ins blinkende Mehl vielfältige Würze von Blumen, 
auch das flüssige l und den süssen Honig verrühren: 
hier steht alles für ihn, geformt zu Vögeln und Tieren 

2, 9-10: Theokritus 78-79 (Visser 1982) 
Hier, Praxinoa! Sieh mal! Die Wandgobelins da vor allem! 
Wie die fein sind! Wie hübsch! Man denkt an Göttergewänder. 

5. Tis al bot, Clucht Tusschen Jaep en Lijs/ Op den Sangh: Van Malesymi (yn: Niev 
Liedt-boeck . . . 1627,7-9; Visser 1967j,195-198). 

De oerienkomsten binne beheind ta begjin en ein fan Tjerne syn sang, en dan ek 
noch net sa sear wurdlik fan aard as wol basearre op gelikense motiven: it ôfwizen 
nammentlik omt der in oare faam wêze soe (2,23-26) en (nei it tajaan) it bang wezen 
foar praatsjes (3,24). Dy motiven binne boppedat net eksklusyf. It earste is al te finen 
yn 'e earste ekloga fan Vergilius (Breukeryn Dyk 1986,93), it oare bygelyks by J. van 
der Veen 1637, 141 en yn 'e Zeeusche Nachtegael 1623, ed. 1982,66. 

Dochs is der wol wat foar GJ's ôfhinklikens fan dizze kluchtige sang te sizzen. 
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Troch it ûndersyk fan Grijp 1988 binne no foar 1640 dialoochlieten op de wize fan 
"Malle Sijme" bekend fan Ruissenberch 1615, Camphuysen 1624, Valerius 1626 en 
Colevelt 1627. De Clucht Tusschen Jaep en Lijs neamt er net. De lieten fan Camphuy
sen en Valerius wike yn rymskema en strofebou sterk ôf (Jansen 1956,16 hat al op dat 
ferskil wiisd), mar de oaren hawwe likernôch deselde strofe as GJ en ek fïerhinne it-
selde rymskema (dat by har krektengelyk is as yn de Clucht). By beide stiet ek Malle 
Simon/Malle Symen as stim, wylst Camphuysen en Valerius Malsims hawwe. Grijp 
tinkt dat GJ op Ruissenberch weromgiet, omdat se foar in part itselde ljedderpatroan 
yn 'e ôfwikseling fan de beide sjongende figueren sjen litte, mar dat jildt likegoed 
foar de Clucht. Boppedat komt de rigellingte by GJ it measte oerien mei dy fan 'e 
Clucht en hawwe dy beide ek hieltyd achttjin rigels de strofe. By Ruissenberch en Co
levelt binne de fersen fan in strofe ferdield oer sechstjin oant achttjin, respektivelik 
20 en 21 rigels. Ik lit no de Clucht Tusschen Jaep en Lijs folgje, mei opjefte fan de rigel-
nûmers út Tjerne syn sang dy't de oerienkomsten oanwize. 

I. Bent gij daer Lijsje mijn eyghen kaer? 2,19 
L. Jae: Wat seyt Jaep die soete lieve vaer? 2,20 
I. Mijn moye meysjen/ sullen wy dit reysjen 2,21 

Niet een praetjen hebben met mecaer? 2,22 
L. Jaepje wat doeje doch by my? 2,23 

Ghy bent veel liever een ander aende sy 2,24 
En om een praetgen/ mijn weerde maetjen 
Al woud'ick al/ so heb ick nu gheen ty. 

I. Lijsjen hoordt// doch een woordt 
Wat ick ju souw segghen. 

L. Scheldt mij quijdt// dese tijdt/ 
Moet icktju ontlegghen. 

I. Lijsje/ segh ick/ lieve schaep. 
L. Hey/ wat quelt my dese Jaep. 
I. Hoorter maer een woortje van. 
L. Wel wat wilje segghen dan. 2,34 
I. Mijn lieve Lijsje. L. Seghht ju bewijsje. 

Wat ick alhier niet langhe blijven can. 

2 
I. Lijsjen als ick ju lest aensach/ 

Doe wy daer saeten te drincken int ghelach/ 
U roode wanghen/ hebben my bevanghen: 
So dat ick niet can leven nacht ojdach. 
Ende ju vriendelijck ghelaet/ 
Nam in mijn hertgen stracx so groote vaet/ 
Dat alle mijn lusten// keerden in onrusten/ 
Daerom so coom ick nu tot ju om baet. 

L. Watje seght//soete knecht 
Souw dat wel soo wesen? 

I. En altijdt// heb met vlijdt 
Ughesocht nae desen. 

L. Ey loop heen ju malle geck. 3,7 
I. Claeghen doet my mijn ghebreck. 
L. Wech ghy bent een groote sot. 
I. Houdt ghy dan met my de spot? 

Ick sal doch verbeyen// smeecken ende vleyen 
Want t'schijnt dit is doch alle vryers lot. 
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3 
Maer seght my doch mijn lieve Lijs/ 
Waerom ist datje bent teghen my so vijs: 
Daer mijne sinnen // u so beminnen/ 
En daer ick ju steedts deucht en eer bewijs. 

L. Wil ick ju seggen met een woordt/ 
Gaet Jaepjen en treckt vrij een ander aenboordt: 
Alle ju praeten// ende ju ghelaeten 
My doch niet meer als niet een dinck becoort. 

I. Mijn ghemoet// niet en doet/ 
Anders als versuchten. 

L. Jaeje mocht//alst ju docht 
Dese moeyt' wel vluchten. 

I. Myn liefd' blijft ju nochtans by. 
L. Het beminnen staetju vry. 
I. En ick hoop noch wedermin. 
L. Stelt die vrylijck uytju sin. 
I. Ach lieve Lijsje// myn Paradijsje/ 

Gheeft my van hoop doch eenich cleyn begin. 

4 
Nae dat ick my tot jou begaf/ 
Siet hoe mijn wanghen zijn ghenomen af: 
Wilt dan mijn smerten// nemen eens ter herten/ 
En wilt niet blijven altijt even straf. 

L. Ofghy al heel verginckt van pijn 
Souw dat juyst moeten wesen dan om mijn? 
En so ghenomen// soud ick moeten comen/ 
Terstondt om u te gheven Medecijn? 

I. Souwje niet//doort verdriet 
Wesen te beweghen? 

L. Sonder schae// soud' ick jae 
Niemant sien verleghen. 

I. Ick salju te dienste zijn. 
L. Dienen is onweert by mijn. 
I. Gheeft dat ick ju man dan zy. 
L. Wat soudt ghy doch doen met my? 
I. Ie sou ju verwermen// s'winters in myn ermen 

En evenseer beminnen t'alle ty. 

5 
Des nachts eer ons bevingh de slaep 
Dan sou ghy segghen coom' mijn lieve Jaep 
Grijp soo veel cusjens/ en weer so veel vlusjens 
En altijdt weer souw wesen dit gheraep. 

L. Was het my om een man te doen/ 
Ghy souwt my Jaepje wel schier maken groen/ 
Met sulck ghevallen// weetje dit te kallen/ 
Maer ick sal my so mal niet laten broen. 

I. Lieve Lijs// hoe so wijs 
'tZijn gheen mallicheden 

L. Jae maer ick// ben so dick/ 
Hier toe wel ghebeden. 

I. En of ick de leste waer. 
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L. Souwje seper Jaepje vaer. 
I. Lijsje ghy verschietje deur. 
L. Jockje s'is nae doude sleur. 
I. Mijn soete troosje// myn suyckerdoosje 

Laet ickju hier een soentje gheven veur. 

6 
L. Jaepje wat wilt ghy? hoe so bout? 

Loop schaemje wat datje bent tegen my so stout 
Stil: houwje handen// so schietje gheen schänden 
Ick segje stil: eer dattetju berout. 

I. Wel Lijsjen hoe stootje my dus van ju? 
Daer ghy wel wilt/ en bent noch even schuw. 

L. Op me te cussen. I. soud ie niet eens blussen 
Mijn groote liefd?: hoe gheeft jou dat so nuw 
Liefde doet// dat ick moet/ 
U sijn vruchten toonen. 

L. Maer ick sweer/ coomje weer 
Ick salt ju beloonen. 

I. Souwje my wel quaetheyt bien. 
L. Jae dat souwje dan besien. 
I. En of ick het weder deedt. 
L. Nu myn Jaepje weest te vreedt (3,30) 

Dat de luyden t'saeghen// over al men t'draghen 3,26 
En yeder souw weten ons secreet. 3,26 

6. IJ. Colevelt, Amoureuse t'Samen-spraeck, Tusschen Coridon en Silvia. 
Stemme: Malle Symen, yn: Niev Lietboeck 1627, dl. 2: Genaemt Den Amsterdam-

schen Pegasus,22-24 (ek yn: Amsterdamsche Pegasus 1627,55) 

It ferrin fan it petear is yn grutte halen itselde as by GJ: de feint dy't de faam rinnen 
sjocht en oansprekt, de faam dy't ôfwizend reagearret, bang is foar it skande sprek-
ken fan oaren (hjir dat fan har bruorren), mar dochs tajout. De foarm komt rûchwei 
ek oerien en de wize is deselde. 

Op harsels soenen dy oerienkomsten net genôch wêze om GJ's ôfhinklikheid oan-
nimlik te meitsjen, want se jilde ek foar de Clucht (sj. 5), mar der komme in pear 
wurdlike oerienkomsten by, dy't my dêr dochs ta beslute litte. It liet stiet trouwens yn 
deselde bondel lieteboekjes as de Clucht, wat de káns dat GJ it (dêrút!) kinnen hat 
grutter makket. Dy wurdlike oerienkomsten binne "ghy gheckt" (cf. 3,32) en "[S.] Wat 
sou't dan doch wesen?/ [C] Maer mijn ziel ghenesen" (cf. 2,35). Fierders is deryn it 
liet ek sprake fan "Min" (cf. 3,9; 15); "brandend' vyer" (cf. 3,17) en "groen" (cf. 
2,32). 

Op dit plak past faaks it beste in besprek fan GJ syn mooglike ôfhinklikheid fan 
Pastorael (Ach Amarillis) fan P.C. Hooft. Wol liket it my ta, dat hjir earder sprake is fan 
parallellen as fan ôfhinklikheid. Dêrom hie in ferliking better ûnder 5.3.6.1.1.2 hjir-
nei kinnen, mar sa wis bin ik dêr no ek wer net fan, en boppedat hawwe de lieten fan 
Colevelt en de Clucht ek wol fan Ach Amarillis. Dat fan Ruissenberch lit jin mear 
tinke oan de alfte Idylle fan Theokritus, de leafdesklacht fan Polyphemus om Gala-
thea, dy't trouwens it foarbyld wie fan it type fan de bespotlike minner yn it algemien. 
Likemin as by GJ leit lykwols by Colevelt en yn de Clucht de neifolging fan Ach Ama-
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rillis der boppe-op. It wol my teminsten net slagje om de ferbannen krekt oan te wi-
zen. Om dêrút te kommen soenen ek oare dialoochlieten yn de ferliking behelle 
^urde moatte, lykas dy't makke binne op 'e selde wize as Ach Amarillis, ek neamd by 
Grijp 1988. Wurdlike oerienkomsten binne der net folie, yn alle gefallen net by GJ, ta 
wa't ik my no mar behein. Op ôfhinklikheid fan Hooft is oant no ta net wiisd, wol op 
oerienkomst yn it algemien: "de beurtzang . . . doet zeker niet onder voor soortge
lijk werk van Hooft" (Brouwer 1958,52). Wat GJ foaral - en mear as de oaren, soe 'k 
sizze - mei Ach Amarillis mienskiplik hat, is de strakke kontrastwurking tusken in 
smachtsjende jongfeint en in gekoanstekkerige faam, mar dat kin fansels ek op in 
selde trant fan dichtsjen wize en hoecht gjin ôfhinklikens fan GJ te betsjutten. 

Om de lezer makliker in oardiel mooglik te meitsjen, sitearje ik it hiele fers fan 
Hooft. Ik kies dêrfoar de redaksje út it Princesse Liet-boec fan 1605. In justjes ôfwi-
kende redaksje stiet yn de Emblemata amatoria fan Hooft (1611). 
De ferskillen binne net sadanich dat ien fan beiden de foarkar hawwe moat as it giet 
om de fraach hokker oft GJ folge hat, mar ik nim dy fan 1605, omdat 3,17 by GJ oan-
slút by "Mijn hert dat brant . . . " út 1605, dêr't 1611 "Mijn harte gloeyt 
foar hat. 

Pastorael 
Cephalus ende Amaryllis 

C, Ach Amaryllis 
A. Seght wat u wil is 
C. Mijn hert dat brant als vier van binne 3,17 (mar ek by Colevelt) 
A. Wel neemt het soete wey van geyte inne cf. 3,14: wetter 
C. Maer soot gheen baet en voelt 
A. Neemt suyckorey die koelt 
C. Al waerter me bespoelt 

Ten lescht gheen minne 3,15 
A Soudt minne wesen 
C, Jaet soud ick vreesen 
A Die hoor ie plach een mensch te schenden 
C. Och tis een zwaere siecte vol ellenden 
A. Ist sieckte die besmet 
C Och jae sy altemet 
A Soo wil ick dan mijn tret 

Van u gaen wenden. 
C. Ach wilt niet vlieden 
A Mijn Ouders frieden cf.5,5 
C. Wat/ rieden die tot mijns verachten? 
A Dat ick my vande min sou wachten 
C. Ach blijft my doch de naest 2,22 
A Neen sekers niet wat haest 2,23 
C. Soo moet ick dan verbaest 

Van min versmachten. 
A En of ick bleve 
C. Soo hield' ick t'leve 
A Soud ick u dan u leven baten/ 3,5 
C, Ja/ want ie stuif gingdy my verlaten 3,4 
A Adieu ick neem mijn keer 
C, En ick beswijeke seer, 
A Ick heb wel Vryers meer 

Soo hooren praten, 
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C, Tsal soo ghebeuren. 
A Praetkens zijn leuren 
C, U vlucht sal my mijn leven moven 
A, Neen neen ie moet de Vrijers niet gelooven 
C, U Moeder stockt u in 
A, Adieu ick vrees de min 
C, Ach Jonghe domme sin 

Ick sing voor dooven, 
A Of ickse creeghe 
C, Soo waert te deeghe 
A Wanneer wy beyd'sieck souden wesen 
C, Ja want dan soude wy beyd eerst genesen 
A, Neen dat gheloof ick niet 
C, Wel proeft het en besiet 
A Neen neen mijn moeder riet 

My noyt aen desen, 
C, Tis soet dus wijekt niet 
A Aen u dat blijekt niet 
C, Tsijn soete smerten die niet deeren 
A Om smert ist niet de pijne waert te keeren 
C, Ghy weet niet wat ghy mijt 
A Adieu ick vlie met vlijt 
C, Ach Amaryl den tijt 

Sal u bet leeren, 
FINIS. 

7. J. Starter, Kluchtige t'samen-Gesang Van dry Personagien (yn: Friesche Lust-hof 
[1625]; Wassenbergh 81.1985.42) 

2, 27-28: Starter B 3r 
Al sou ick schoon om haer thien duysent dooden lijen 

Wassenbergh o.p. ferwiist by 2,20 ek nei "soete dier" yn itselde gedicht, mar dat 
is hiel algemien. 

8a. Anonimus, Ick hab dy liæf(yn: Musica miscella 1602, sitearre neffens it ôfskrift 
fan Junius, JHB 252 (ek: Feitsma 1956b,67)) 

2,36: 
Mijn hijmmelrijck is in dijn schirte', 

8b. Id., Patke mi suite liæf (yn: Musica miscella 1602, sitearre neffens it ôfskrift fan 
Junius, JHB 253 (ek: Feitsma 1956b,68)) 

Flaainammen yn 2,22 (Bout); 2,35 (Gouden); 3,2 (Tuytelke) en 3,19 (Tuwt) 
Patke mij, suete Ijsef, Na ojiette reys, bout. 
Na najiette reys, goudenke, patke mij folie. 
Na na na, o tuwtelke, der mij't libben jout, 
ick bid dij, patke mij jiette reys, so y wolle. 

3,36 
Sjoch it oanhelle fers hjir boppe ("paetkje" sûnder ein). 

2,35 (mar ek by Colevelt) 

cf. 2,33-34, smert/ dert 
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yî.6.1-1-2- Parallellen 
Oan de rigels 4,20-24 litte in pear út Schaghen 1610 (99-102) tinke: 

Maer 'tsoetste noch van al, is, dat hy, alst hem lust, 
Snachts sonder ommesien in haar blancke armen rust. 
daer hy syn suycker-vreugt (hoewel schaemroot int doncker) 
Niet wislen soud', om 'tbruyd-lofs bed van een groot Joncker. 

Vermeer 1978,19, dy't oars fierhinne de foarbylden fan Schaghens tekst oanwiisd hat, 
tinkt dat dizze rigels eigen fining wêze kinne. Derbinne mear rigels út Schaghens ge
dicht dy't parallellen by GJ hawwe (yn tekst 31), mar ôfhinklikheid lit him dêr dochs 
net út beslute, en sa unyk is de hjir oanhelle oerienkomst faaks ek net. 

ltselde soarte fan kulinêre ferlikings as yn 4,24 komme ek foar yn it platdútske Co-
rydons Klage (Visser 1973,157) en yn in lieteboekje út 1652 (oanhelle by Jansen 
1956,25). Der sille grif wol mear foarbylden fan te finen wêze. Huygens, KostelickMal 
40 hat itselde byld foar de kraach út 4,2: "Een schuynsche rimpel-kraegh, trots aller 
Boeren wan". 

Visser 1967j,199-202 neamt as mooglike boarne fan de barsang (2,19 oant 3,36) 
"Een dialogue tusschen een jongeman en een dochter" út Een nieu Liedt-boeck/ ge-
naemt den Druyven-tros der Amoureusheyt (1602), mar it iennichste fan de fiif parallel
len dy't hy opjout dat net yn de hjirboppe oanwiisde boarnen stiet (3,29 "Sljuechte 
Faem": "Sout ghy zijn soo volheerdich/ Voor my, arm simpel maeght?"), liket my te 
min om ôfhinklikheid út ôf te lieden. Dêrmei ferfalt foar my ek de reden om yn te 
gean op syn suggestje en ûndersykje oft GJ's neefssoan Lenert Piters Flasmar faaks 
faraylje wie fan de komponist fan de Druyven-Tros, Pieter Lenaerts van der Goes. 

Yn deselde sang fan Tjerne sitte hiel wat petrarkistyske eleminten, dy't sa alge-
mien wienen dat se har net ta beskate boarnen werombringe litte. It Petrarkisme by 
GJ is foar it earst synjalearre yn 1947 troch Kramer 1947b,98. It begryp is trouwens ek 
earst yn it begjin fan de tweintichste ieu yn 'e europeeske literatuerskiednis algemien 
wurden (cf. Hoffmeister 1973,7-9). Sjoch fïerders foar de ferhâlding ta Ach Amarillis 
fan Hooft ûnder 5.3.6.1.1.1,6. hjirfoar. 

Oars as foar de eigentlike tekst is it my net slagge om boarneteksten foar de 
To-hæcke (5-6) te finen. Visser 1967i,77 e.f. jout gans foarbylden fan lieten en oare tek
sten dy't om 'e ynhâld derop lykje, mar de oerienkomst is nea twingend. As meast be-
sibbe neamt er fan D.P. Pers "Wie dat wil trouwen dient dit t'onthouwen" (Bellero-
phon 1669,230), "Moer-Lys en Jan Vertogende De ydelheyt van't jong kinder-trouwen 
in Haerlem" fan G.J. Quintiin (De Hollandsche LUs . . . , 1629) en inkelde "Minne
beelden" fan J.H. Krul (Eerlycke tytkorting, 1634). 
Wat Visser net neamt, is it Colloquium Proci et Puellæ fan Erasmus, dat GJ grif kinnen 
hat, wie it net fan skoalle (cf. Breuker 1985c,444), dan wol fan 'e oersetting fan-syn 
freon P. Geestdorp (5.3.67.1.1.2.2). En dochs sil de rie om nette trouwen sûnderoerlis 
mei de âlden, dêr al of net direkt wol op weromgean, by GJ likegoed as by alle oare 
sechstjinde- en santjinde-ieuwers dy't Epkema 1821,225 en Visser oanhelje. Maria, 
dy't troch har frijer Pamphilus op in jawurd ferge wurdt, antwurdet him (yn 'e oerset
ting fan Sobry 1936,103): '"k Zal u een raad geven, die voor ons beiden doelmatiger is. 
Gij zult die zaak bespreken met uwe en met mijne ouders, om alles te regelen volgens 
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hun beider wil . . . En ook werd er eertijds geen huwelijk gesloten zonder de goed
keuring van onze voorouders. Waarlijk, hoe het ook zij, ik denk dat er voor onze hu-
welijksverbintenis geen gunstiger voorteeken kan zijn, dan de instemming van onze 
ouders". Oan Erasmus Colloquium (of Geestdorp 1627 syn oersetting) litte ek de léste 
rigels tinke: "Ik zal intusschen Christus aanroepen, en hem vragen, dat hij ons bei
den zijn zegen zou schenken, en onze wenschen vervullen". 

Oerienkomst mien ik al, dat der rusken Baardt syn "Toe-gifte" op de FriescheBoere-
Practica (1640) - lykas syn Heerenfeenster almanakken en prognostikaasjes ek in 
útjefte fan Fonteyne - en de "To-hæcke" fan GJ is. Baardt wurdt wol foar GJ syn foar-
byld holden by de kar foar Frysk (bgl. Dykstra 1977,21 en Galama 1979,78), mar dat 
kin allinne as de Boere-Practica âlder is as de Tjerne, want it oare frysk dat fan Baardt 
bekend is, hat net folie te betsjutten. It liket my lykwols earder ta, dat GJ earst wie. 
Oan it jier is dat net út te meitsjen, want beide boekjes binne fan 1640, mar fanwegen 
it winterske titelfynjet is de Tjerne mooglik yn 'e winter útkommen, en dat moat dan 
wol yn de winter fan 1639 op 1640 west hawwe, want in jier letter soe rigel 4,20 oer 
"Graef Hendricx steat" fêst net mearpublisearre wêze. De graaf sneuvele namment-
lik op 12-7-1640. Baardt syn wurd oan 'e lezer yn 'e Boere-Practica is tekene op 13-4-
1640. Fierders liket Baardt syn "Toe-gifte" net sa logysk fan ynhâld. Hy begjint wol 
oer merkeldagen, sa't er yn de titel ek oankondiget, mar giet yn de tredde rigel al oer 
op de tsjinstelling fan simmer en winter, dy't er dan krekt as GJ útwurket mei foarbyl-
den fan al of net ferstannige lju. Dêrmei einiget de "Toe-gifte". sùnder dat de merkel-
dagen noch neamd wurde. In tredde reden om Baardt foar de neifolger te halden 
binne in pear opmerklike oerienkomsten yn wurden dy't earder by GJ as by him te 
ferwachtsjen binne. It "swiete Faar" by Baardt yn rigel 43 kin weromgean op rigel 
4,32 by GJ, of "swiete" soe al in fêst adjektyf by "faer" west hawwe moatte (sjoch it si-
taat út de Clucht Tusschen Jaep en Lijs ûnder 5 hjir boppe!). By GJ is ek "Sint Eal" (6,4) 
te ferwachtsjen, de dei fan in bekende Bolserter merke, mar grif net sa bekend yn hiel 
Fryslân dêr't in protte merken wienen (Breuker 1978a,39), dat Baardt, dy't fierders 
gjin spesjale lokaasje hat, dêrom yn rigel 296 ek krekt dy merke neame moast. It leit 
ek earder yn 'e reden dat Baardt syn "Rijmlery" út rigel 328, dat net sa'n foardehân-
lizzend wurd liket ("rimery" is dat earder), oan 'e titel fan GJ's gedicht ûntliend hat, 
as dat GJ syn grif mei soarch keazen wurd út in rigel by Baardt hat. 

5.3.6.1.2. Bibel 
2,10-12: Matth. 21: 10 e.o.; Luk. 2: 1-5; Matth. 21: 9,15 e.o. (Wumkes) 

6,18: Gen. 49:25 (Wumkes) 

5.3.6.2. Genre 
De Tjerne is in gedicht op in bruiloft, dat is wol dúdlik, mar oft it ek by it genre fan 

brulloftsdichten heart, is minder maklik te sizzen. Dat hinget fansels ôf fan 'e fraach 
wat men ûnder dat genre ferstiet. Giet men lykas Dijk 1986 út fan in samling fan kon-
vinsjonele eigenskippen, dan docht bliken dat Tjerne mar oan in bytsje fan dy eigen
skippen foldocht. Brouwer en Hellinga 1935,12, dy't as earsten it ferbân mei it genre 
lein hawwe, sizze wol dat GJ neffens fêststelde punten wurke hat, "en dy fine wy wer-
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0m vn hwet Clauszen [dy't oer it platdútske brulloftsdicht skreaun hat] as karakteris-
tyk for de ynhâld fen it brilloftsdicht opjowt", mar by dy meidieling litte se it spitiger-
nôch. Wat dy punten wêze soenen, neame se net. Dijk hat mar trije eigenskippen fûn: 
de werving, de lofprizing en de seine fan God. Ien dêrfan, de werving, is boppedat 
neffens him ek noch in bûtengewoan gefal, omdat net de leafdesaventoeren fan de 
brêgeman beskreaun wurde, mar dy fan de fertellende ik-figuer (Dijk 1986,81). Dijk 
betwivelet dan ek oft de Tjerne wol ta it genre heart, "foarst omdat, oars as by de 
measte brulloftsfersen, yn de titel of op it titelblêd net de konkrete nammen fan breid 
en brêgeman en datum en plak fan it houlik opnommen binne, en oard omdat it fers 
in opfallend lyts bytsje epitalamyske topoi befettet" (Dijk 1986,94; cf. Dyk 
1987.8). 
Men kin it probleem fan de genre-yndieling ek oanpakke troch ûnderskie te meitsjen 
tusken praecepta, foarskriften, en exempla, foarbylden. Op grûn fan Dijk syn útkom-
sten kin wol sein wurde, dat de Tjerne net neffens de foarskriften skreaun is. As men 
genre statysk opfettet as in min of mearfêstlizzend gehiel fan retoaryske foarskriften, 
dan kin de Tjerne gjin brulloftsdicht hjitte. Giet men lykwols út fan in hiel los ferbân 
fan eigenskippen sa't dy yn wikseljende kombinaasjes yn alle mooglike gedichten op 
bruiloften te finen binne, leit men mei oare wurden de klam op de wurkingfan foar
bylden, dan heart de Tjerne wol ta it genre. Sa't yn 5.3.6.1.1.1. wol sichtber wurdt, is it 
ommers in produkt fan imitatio, fan it neifolgjen en kombinearjen fan 
brulloftsdichten. 

Tsjin dy yndieling soe ynbrocht wurde kinne dat Tjerne net op ien beskate bruiloft 
slacht, mar oer in fiktive bruiloft giet. Yn de Tjerne wurdt gebrùk makke fan it genre 
- sa soe men sizze kinne - om wat oars te realisearjen, dat dan faaks it beste oan te 
tsjutten is mei in boartlik gedicht. It slút dêryn oan by komysk bedoelde boasklieten 
yn dialekt op boerelju, sa't der yn 'e lieteboekjes út 'e santjinde ieu safolle steane. In 
foarbyld is de Clucht Tusschen Jaep en Lijs, dêr't GJ nei alle gedachten gebrùk fan 
makke hat, in oaren it Boertigh Bruylofis-Hedt út iXAmsteldams Minne Beekie (ca. 1636) 
125-126, in boekje dat er mooglik ek kinnen hat (sj. 5.3.7.3). 

De Tjerne hat mear as ien strofefoarm. Dy fan de wikselsang (2,19 - 3,36) komt Her
ders by GJ net foar. Ek Frank 1980 hat him net. It is lykwols in lietstrofe, dy't yn Ne-
derlân yn 'e santjinde ieu wol mear brûkt waard (sj. 5.3.7.3 en fan 5.3.6.1.1.1,5). De 
strofe fan it lietsje dat Tjerne yn it nei hûs gean sjongt, is deselde as yn de rigels 49,1-
50,22 fan tekst 29 {Nyschienge Jolie) en fan psalm 146 út tekst 45. Frank 1980,468-470 
neamt him foar de santjinde ieu in "recht geläufige Liedstrophe", nei it foarbyld fan 
psalm 146 yn 'e frânske beriming, sawol foar geastlike as wrâldske lieten. Ek yn 'e 
achttjinde ieu waard er noch in soad brûkt. Sjoch foar it santjinde-ieuske gebrùk 
5.3.7.3. De rigels 1,1 - 2,18 en 3,37 - 4,32, dy't net yn strofen yndield binne, hawwe de
selde bou as tekst 59. By Frank 1980,752 is it nr. 4,115, in strofe, dy'tyn 'e santjinde ieu 
faak brûkt waard. 

5.3.6.3. Datearring 
Sa't ûnder 5.3.6.1.1.2 beredenearre is, liket it derop dat it gedicht om nijjier 1640 

hinne útkommen is. Folie earder as mids novimber 1639 kin net, want dan wie it net 
op 1640 útjûn, folie letter as febrewaris 1640 ek net, want dan hie it winterske titelfyn-
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jet net mear tapaslik west en hie Baardt ek amper mear gelegenheid hân om syn 
Boere-Practica te skriuwen. Baardt hat oars miskien net folie tiid nedich hân, want hy 
hat hiel wat publisearre, dat it skriuwen gong him foar 't neist wol maklik ôf. Mei syn 
almenakken liket er ek wat fan in breaskriuwer te hawwen. fan wa't men ferwachtsje 
mei dat er fuort tapakte as der belangstelling foar wat nijs wie. 

Ofhinklikens fan Woutir in Tialle (1639) makket dat de Tjerne foar 't neist net foar 
1639 skreaun is. Wol is der noch in âldere. oarspronklike, útjefte fan Woutir in Tialle 
út 1609, mar de káns dat GJ dy brûkt hat is grif net grut. It is ek de fraach oft dy útjefte 
wol yn 'e hannel west hat. Dat wie gjin wenst by sok gelegenheidswurk. 

De konklúzje leit foar de hân: de Tjerne is foar't neist yn it lést fan 1639 
skreaun. 

5.3.6.4. Histoaryske eleminten 
It leit net yn 'e reden dat Tjerne yn syn eigen doarp op in bruiloft bedarre, want 

dan hie er der grif wol fan witten. No komt er dêr "on-forsjoens". Lânhearren wen
nen doedestiids faakyn 'e stêd. Ut Bolsert hienen neffens it stimkohierfan Wûnsera-
diel út 1640 dat jiers ien of mearpleatsen yn dy gritenij Haringh Fongers, juffer Buy-
gers, Regn. Bruinsma, Lysbettie Tjercx, dr. Petrus Eminga, Tymen Fransen Eysma, 
Hendrickjen Botterman, Poppe Scheites en juffer Uilck van Aylva. It liket my dêrom 
lang net wis ta, dat de lânhearre in "landedelman " wie, sa't Haantjes 1929,80 tinkt. 
Ek Halbertsma 1840,104 blykt dêrfan út te gean. 

As de lânhearre yn 'e stêd wenne hat, is dat grif Bolsert. Al yn 'e achttjinde ieu 
waard oannommen dat it "Snjeons" fan rigel 1,17 op 'e wykmerk fan Bolsert slacht, 
dy't doe sneons holden waard. Yn in oantekening by it wurd yn 81.1985.32 stiet nam-
mentlik: "was toen de weekmerk. die in 1719 den 12 Aug: op een vrijdag gesteld is". 
Neitiid komt dy opfetting faak yn 'e literatuer werom. Dochs is dat "Snjeons" allinne 
net genôch om Bolsert foar plak fan hanneling te halden, want neffens de almenak
ken út 'e jierren om 1640 hinne hienen doe ek Starum en Ljouwert har wykmerk op 
sneon.474 Dat it dochs om Bolsert gean moat, lit him oannimlik meitsje út 'e omstan-
nichheid dat dêr yn 'e winter fan 1623-1624 wikenlang kûpe isomittroch ferstjerren 
fakante plak fan grytman fan Wûnseradiel. Hoe't it derom wei gong, blykt út it tsjûke 
dossier dat der fan de ferkiezing bewarre is, en dat syn wjergader net hat. Op 6-1-1624 
skreau Reiner Atsma oan 'e steedhâlder: "de Stemming is verleden weecke inde Dor
pen geschiedt ende nu Vridach by d'heeren Dekema ende Crack ontfangen", mar op 
11-11-1623 hie er al meidield dat er bang wie dat yn Wûnseradiel mear as op oare 
plakken kûpe wurde soe, want "deese gritenije die grootste ende volgens oock meede 
dprofitelickste int Landt is". De útslach jout ek wol te rieden dat it derom spand hat, 
want by in maksimum fan 28 krigen de trije heechsten (Tiaerdt van Aylva, Johan van 
Heerma en Taco van Aysma) respektivelik 27, 23 en 20 stimmen.475 Tjerne syn foar-
stelling fan saken dat it winter wie (1,22) en dat it kûpjen mear as ien sneon duorre 
("Snjeons";l,17) kin dus wol útkomme. Dat it dy winters ek wier glêd op 'e strjitten 
west hat, blykt út 'e Nieuwe Tydinghen uit Antwerpen fan febr. 1624, dêr't yn stiet "hoe 
datter in[t?] oude als int nieuwe jaer alsulcken vreeselycke snee in onze Nederlanden 
is ghevallen, ende noch meer gevallen is boven int landt" (Easton 1928,106). 

In twadde oanwizing dat GJ syn gedicht yn en om Bolsert spylje lit is it "Sint Eal" 
yn rigel 6,4. Dêr is gjin twivel oer mooglik, want GJ ferklearre "To Sint Eal" sels oan 
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Junius as "op sint Odulphus merckt 't welck een kermis tot Bolswart is" (ed. Feitsma 
1956b,74). Halbertsma 1822,587-588 hat dat al sjoen, trochdat er Eal as fryske foarm 
fan Odulfus identifisearre en yn Schotanus 1664 fûn dat Bolsert op Odulfusdei, dat 
wie 12 juny, in jiermerk hie. 

Op hiel Fryslân, net allinne op Bolsert, slacht rigel 4,20, dêr't de fryske steedhâlder 
Hindrik Casimir bedoeld wêze sil, sa't sûnt Halbertsma 1840,213 algemien oannom-
men wurdt. Frysk binne ek de foarnammen dy't brûkt wurde: Beauwe, Bints, 
Hootske, Hoyte, (Jobbe), Oeds, Ofke, Orck, Rins(en), Royts, Sæts, Sjolle, Tetke, 
Tjerne, Widmer en Ynts(ke). Miedema 1986,33 stelt fêst dat GJ ornaris typysk fryske 
nammen keas en krekt gjin nammen as Jan, Piter of Klaas dy't yn Fryslân (likegoed 
as dêrbúten) it meast foarkamen. 

Oer de tiid fan hanneling lykje gjin direkte meidielingen dien te wurden, al kin it 
fansels wêze dat bysûnderheden dy't doe modern wiene, bygelyks yn 'e kraach fan 'e 
breid (4,2-3), jin no ûntkomme. Wol kin oannommen wurde dat tiid fan hanneling 
en tiid fan skriuwen likernôch gearfalle, omdat Tjerne, dy't yn 'e titel fan 1640 âld 
hjit, de tiid dat de grytman stoar (dat 1623 west hawwe moat, doe't de eardere gryt-
man Sybrand van Osinga ek wier ferstoar) as "Er'n" oantsjut (1,16). 

It is my net bekend oft yn GJ syn tiid yn Fryslân al muorrekleden yn 'e huzen te fi-
nen wienen, likemin as dat ik wit oft by diners wol iten yn 'e foarm fan bisten en 
beammen makke waard (2,5-9). As de rigels allinne mar op Theokritus werom gean 
soenen, sa't Visser 1982,153-155 tinkt (dy't yn 1967j, 193, doe't er it spoar nei Theokri
tus noch net fûn hie, yn it "Tecken-wirck" al in literêr motyf sjoen hie), dan ûntbrekt 
hjir de werklikheidsyllúzje dy't op oare plakken yn 'e tekst oars sa dúdlik suggerearre 
wurdt. Miskien lykwols wurdt hjir ek nei de werklikheid ferwiisd. Westerman 1628,51 
jout teminsten yn in beskriuwing fan eigentiidske oerdiedige tafels fan rike lju as by-
sûnderheid ek op: "Men sal daer sien Pasteyen die Voghelen hebben met uytghe-
streckte halsen ende Vederen/ als ofte sy vlieghen wilden/ Ghedierte der Aerde ende 
Wateren/ als ofte sy loopen ofte swemmen wouden". 

5.3.6.5. Ynterpretaasje 
De ynterpretaasje fan it gedicht hinget op 'en nausten gear mei de ynterpretaasje 

fan de figuer fan Tjerne. Piebenga 1960 sjocht him, sûnder trekken fan karikatuer of 
idealisearring, as útbylding fan de minske, nommen sa't dy is. Foar him hie Kalma 
1938,112en 181 dat ekal dien en Feitsma 1975a,115 slút har by Piebenga oan. Tjerne 
syn dronkenskip wurdt opfette as in teken fan libbensnocht. 

Ik wit net oft dat byld wol doocht. Tjerne giet miskien dan wol net oer de skreef, sa't 
Haantjes 1929,86 opmurken hat, mar dêrom wurdt er noch wol foarsteld as in boer. 
Mei syn basterdflokken en syn folkstaalútdrukkingen yn it algemien (sjoch oer it 
sprekwurdlik elemint yn syn taal Dijkstra 1853,230-232 en ferlykje wat Junius oante-
kenet by "O jouw'ren Groat!" (4,27): "rusticum genus juramenti"; ed. Feitsma 
1956b,73) brûkt er de taal fan in boer. Hy foldocht oan it stereotipe byld fan in boer 
dy't it graach oer iten en drinken hat (Tjerne begjint dêr fjouwer kear oer: 1,5-14; 1,15-
24; 2,5-6 en 4,24), en hy wurdt yn in tradisjonele komyske situaasje set, dêr't er op réa-
gearret sa't fan in boer ferwachte wurdt: mei misbegryp. Junius notearre by "Tecken-
wirck" (2,9): "so noemt den boer 't tapijt-werck nae sijn verstand" en by "fijlje" (2,12): 
"sic enim ignarus omnium de re ignotâ loquitur rusticus" (ed. Feitsma 1956b,72); 
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wylst Dijkstra 1853,235 mei rjocht "Wanne" (4,2) foar "eene boertige benaming" 
hâldt. En al hat Jansen 1956,11 en 15 sjen litten dat "Maalle Sijmen" (ed. 1640; cf. 
2,28) gjin útfining fan GJ is, mei Sipma hâld ik it likegoed foar in opsetlike ferbaste-
ring yn 'e trant fan 'e folksetymology. Boersk binne by tradysje ek obsene taspilings, 
lykas yn 1,7, en faaks hearre de nammen Tjerne en Yntsk dêr ek ta, sa't Visser 
1982,155-157 hawwe wol. Ek it oanbieden fan in knottedoek soe wolris op it boerske 
karakter fan Tjerne wize kinne. Hilarides seit ca. 1680 teminsten dat soks allinne 
noch troch boeren dien waard (ed. Feitsma 1965d,127) en Visser 1970a,21 hellet itek 
by Hilarides neamde sinonym 'knoppeldook" oan út it gedicht Boeren-vryagie fan J. 
Westerbaen. Mei sin boersk is de figuer fan Tjerne dêrom grif makke, al giet it net sa-
fier lykas by Bredero en op sechstjinde-ieuske printen, dêr't Hessel Miedema 
1981,198 de boer as symboal fan de minsklike ûndeugden yn oanwiist. De lezer sil 
trouwens oan it boekje en syn foarmjouwing dat as titelfynjet in almanaksplaatsje 
hie, fuort al sjoen hawwe dat it hjir om in koartswilige tekst gong (Breuker 1978d,46). 
Foar brulloftsdichten brûkte de útjouwer fan 'e Tjerne, C. Fonteyne, in oar fynjet, be-
steande út twa yn elkoar sleine hannen om in hoarn fan oerfloed hinne.476 Ek de oer-
ienkomsten mei it boerske Woutir in Tialle en de populêre brulloftsdichten fan J. van 
der Veen sille de lezer wol net ûntkommen wêze. 

Yn dat ferbân wol ik noch even apart yngean op it sankje fan Tjerne en Yntske 
(2,19 - 3,36). Behalven troch Breuker en Feitsma yn 'e diskusje efter Dijk 1986 is it 
boartlike karakter fan dat lietsje yn 'e literatuer oer de Tjerne oant no ta amper of net 
achtslein. Sa yllustrearret Kalma 1938,112 syn opfetting dat yn it gedicht "de forfol-
ling fen de ljeafde yn en troch it houlik bisongen wirdt" oan 'e hân fan dit sankje; 
Dyk 1987,20-21 behannelet ityn it ramt fan 'e "werving" (in topos út it epitalamium) 
as in saak fan oertsjûgjen, krekt as soe al yn 'e earste wurden fan Yntske de goeie ôf-
rin net opsluten sitte. Dijkstra 1853,274 sjocht yn it "Jou!" fan rigel 2,32 al "eene ge
waagde tegenkanting, in eenen toon uitgesproken die TJERNE van den goeden uit
slag zijner poging zoo goed als verzekerde", mar ik soe sizze dat Yntskes har earste 
reaksje dat al docht: se neamt Tjerne freonlik by de namme en brûkt ek fierders gjin 
ôfstegerjende taal. Har ferset liket my fan it begjin ôf oan sabeare ta. Sa nofteren as it 
op it earste each miskien lykje kin dat se op de oerdwealske Tjerne reagearret, is se ek 
net. Se tinkt mar al te graach dat sij it is dy't Tjerne yn 'e brân set (3,16). Ik ynterpre-
tearje har sabeare hâlding as in bewust iroanisearjen fan 'e skriuwer en sjoch dêryn 
in nije oanwizing dat de Tjerne oanslút by komysk bedoelde boasklieten. Itselde iroa
nisearjen jildt foar de figuer fan Tjerne, dy't de skriuwer fuort yn de earste rigels yn al 
syn oerdwealskens sjen lit troch him buten de twa oanspraken by har eigen namme 
marleafst fjouwerflaainammen foar Yntske sizze te litten (swiete ljeave Djear; lieaf; 
hert; Bout). Dat moat wol humoristyske oerdriuwing wêze, lykas de rigels 2,27-28, 
dêr't Tjerne " 't Santigh tuwzen Deaden" lijt. Op oare komyske eleminten yn it 
sankje haw ik hjirfoar al wiisd. 

Yn dat ferbân is it ek nedich om de fraach te stellen, oft it Frysk as taal ek in ko
myske funksje hat. Tjerne brûkt boerske útdrukkings. Ik haw dy ynterpretearre as in 
middel om him as boer útkomme te litten, mar men soe ek tinke kinne dat it Frysk 
dermei typearre wurdt. Dêrfoar lykje se my lykwols te "fatsoenlik" en te lyts yn oan-
tal. Wol soe men sizze kinne dat it brûken fan it Frysk by it útbyldzjen fan in ko
myske figuer de taal as in grappich dialekt typearret. Ik wol dat net útslute, ek al net 
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omdat de Tjeme wat dat oangiet oanslút by de beide gearspraken dy't yn 1639 fer-
slcynd wienen en dy't neist in rigelmannich yn almenakjes it iennichste Frysk út 'e 
foargeande jierren wienen. De Tjerne stiet mei oare wurden yn in tradysje fan Frysk 
as taal foar grappige stikken. Mar de Tjerne is gjin klucht, sa't ik hjirnei hoopje oan te 
toanen, en dérom kin de taal hjir dochs eins neat komysks hawwe. 
De humor yn 'e Tjerne bestiet behalve út grappigens ek út it trochbrekken fan ferskil 
yn stân. De boer Tjerne is in momint superieur, sa lang nammentlik as er oan it wurd 
j s 477 j-iy neamt syn lânhearre "Tzjerl" (1,3) en "Faer" (4,32) en sprekt it hiele selskip 
fan foarname lju oan mei "Frjuenen" (1,8; 2,18); "ljeave Ljue" (2,5) en "Feynten" 
(4,11).477 Dêrom is de tekst yn wezen in idylle, dy't tinken docht oan de Gouden Ieu 
doe't alle minsken sûnder ûnderskie fan rang of stân lokkich mei elkoar libben. It 
pleatsen fan it leafdeslok fan Tjerne yn it ferline en it oanheljen fan de goeie âlde tiid, 
doe't jongtroude lju noch mei in bytsje tefreden wienen (sa begryp ik teminsten de ri-
„els 4.19-20)478, fersterkje it idyllyske karakter. Troch de konkretisearring fan tiid en 
plak ta Bolsert en omkriten út 'e tiid om 1640 hinne kriget de idylle in skyn fan werk-
îikheid. It liket wol wis dat GJ Tjerne sa bedoeld hat, want hy tsjut him yn 1640 oan as 
"ien/ ijn-fierd/ aad/ sljoecht/ ien-faadigh Huws-Man". Kalma 1940,3 hat dat idyl
lyske faaks ek field, doe't er "Harmonije" yn it gedicht lies. Neffens Langvik Johan
nessen 1960,181 berikt GJ hjir de "harmonyske synthese fan himel en ierde". 

In hiel oare fizy op 'e TjernehalHalbertsma 1840. Spoaren fan synopfettingbinne 
noch te finen by J.J. Kalma 1963,22 en 91-92. Neffens Halbertsma is Tjerne de selsbe-
wuste Fries: "De democratische regeringsvorm en de gelijkheid voor de wet, deden 
in Friesland dien afstand verdwijnen, welke meerderheid van gezag of geld in de 
monarchien tot stand brengt. In de hoedanigheid van Friesch burger koos Tjerne 
zijne eigenen Souverein, de staten van Friesland, en zette den man, die niet naar zij
nen zin regeerde, een volgend jaar weder af, door een ander in zijne plaats te stem
men . . . Zijne plaats als landbouwer en staatsburger verhieven hem boven alle 
laagheid, en buiten deze maakte de aangeborene fierheid van zijnen aard als Fries 
het hem onmogelijk, om zijnen landeigenaar met eenige kruipende hoffelijkheid te 
ontmoeten" (Halbertsma 1840, 98-99). 

Ofsjoen noch fan de fraach oft Fryslân yn 'e santjinde ieu wol sa demokratysk wie 
as Halbertsma tinkt, foar Tjerne giet syn redenearring yn alle gefallen net op, want 
dat wie in hierboer (sa't GJ him ek útdruklik foarstelt) en dy hienen gjin stimrjocht. 
Dat hat de anonime resinsint fan Halbertsma (it wie Wopko Cnoop Koopmans: J.J. 
Kalma 1968,12) al skreaun, mar dy freget him ek ôf oft Tjerne wol stimrjocht nedich 
hie om foar de sûppartijen by it kûpjen frege te wurden: by sokke gelegenheden gong 
it der faaks foaral om de geunst fan alle ynwenners fan in gritenij te winnen (Koop
mans 1841,547, 603). 

Halbertsma syn fizy op Tjerne syn frijmoedigens bringt him derta om yn Tjerne in 
satirikus te sjen, dy't syn lânhearre en de oare grutte lju op it feest de wierheid seit. 
Sterk stiet er dêrmei net, omdat er de trije foarbylden dy't er dêrfan mient te finen, 
isolearre beskôget, wylst rûnom oars - ek neffens Halbertsma, oan syn kommentaar 
te sjen - Tjerne in fleurige baas is, dy't alhiel net út is op stikelstekken. Mar ek oer-
tsjûget syn opfetting fan dy trije plakken op harsels net. It earste plak is de ferliking 
fan 'e bruiloft mei it kûpjen (1,15): "Om den aardigen steek te voelen, dien Tjerne 
hier onder water geeft, moet men zich verbeelden, dat hij deze kuiperijen allernaïfst 
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beschrijft in tegenwoordigheid van een gezelschap Friesche grooten, die er allen één 
voor één aan schuldig stonden" (Halbertsma 1840,102). Ik haw trije beswieren tsjin 
dy opfetting. Yn it algemien jildt foar dizze rigel en de hiele passaazje dêr't dy yn 
stiet, dat Tjerne hjir typearre wurdt as in boer, dy't fan iten en drinken hâldt. Dan is it 
de fraach oft de bruiloftsgasten wol sokke "Friesche grooten" wienen, dêr't Hal
bertsma har foar hâldt. De measte lânhearren organisearren gjin sûppartijen om 
grytman te wurden, dat dienen mar inkelden, meast fan adel. Mar it foarnaamste 
beswier is faaks wol dat Tjerne hjir yn 1640 in situaasje sketst dy't net mear bestie, 
sûnt de wize fan ferkiezen feroare wie. Typearjend foar ferkiezingen as dizze út 1623 
dy't er beskriuwt, wie krekt de needsaak om mei drank stimmen te winnen, omdat de 
ferkiezing doe net lykas letter (fan 1640 ôf?) inkeld by mearderheid fan stimmen by 't 
doarp gong, marby mearderheid fan kearen dat ien by de heechste trije yn 'e ûnder-
skate doarpen wie. Striden om stimmen hie doe dus folie mear doel. Der wie alge
mien ferset tsjin ditsoarte sûppartijen, dêr't men nei 1640 ek net mear folie fan fer-
nimt (Breuker 1987c,14). Tt hat dêrom alle káns dat Tjerne hjir oer dingen út it ferline 
praat, dêr't elk fleurich om laitsje koe. 
It twadde foarbyld fan wat Halbertsma sjocht as in oanfal op 'e lânhearre-brêgeman 
is rigel 2,4, dêr't hy by oantekent: "Tjerne bewondert niet den bezitter [de on-wirdde 
minsche], maar den edelmoedigen gever van zooveel heerlijks". Hy foeget dêroan ta, 
dat it hjir giet om "eene plotselinge opwelling van dat godsdienstig gevoel, hetwelk 
hem anders bestendig eigen was. Nu verdwijnt het even snel als het opkwam, omdat 
zijne zinnen wat op hol zijn" (Halbertsma 1840,154). Dat docht er grif omdat Tjerne 
yn de folgjende rigel lânhearre-en-dy "ljeave Ljue" neamt. Mei Koopmans 1841,605 
- en mei Halbertsma 1824,11-12, dy't troch Koopmans oanhelle wurdt - lés ik yn 
"Minsche" minske yn it algemien, net de lânhearre spesjaal. 
It tredde gefal binne de bibelske assosiaasjes fan Tjerne yn 'e rigels 2,10-12, dêr't Hal
bertsma 1840,158 fan seit: "Dit is eene satire op tafereelen van heilige bijbelgeschie
denissen in vertrekken, waar allerlei malligheid wordt gemaakt". Satire sit hjir tinkt 
my net yn, ik hâld it op fernuvering en utering fan ûnbegryp oer safolle moais by de 
boer en op humor by GJ, dy't dêryn - sa't Koopmans 1841,606 ek al opmerkt - Van 
der Veen folget ("wat natuurlijk - Halbertsma wol neat witte fan ôfhinklikens fan 
Van der Veen - door den Hr. H. verzwegen wordt"). Brouwer en Hellinga 1935,6 fetsje 
de rigels ek boartlik op, bedoeld om de lju oan 't laitsjen te bringen. Sy wize Haantjes 
1929,87 syn ynterpretaasje ôf, dy't yn rigel 2,10 oars neat as in utering fan godstsjin-
stich fielen sjocht, sûnder humoristyske bedoeling en dêrom ûnderstelt dat de wurd-
spilery op Bethlehim ek net boartlik is. Haantjes seit net, wat Brouwer en Hellinga by 
him léze, dat der religieuze foarstellingen op de muorrekleden steane. Ek Visser 
1967j,193 giet derfan út dat de foarstellingen bibelske taferielen binne, yn it bysûnder 
Jezus' yntocht yn Jeruzalem útbyldzje. In boartlike ynterpretaasje lit lykwols earder 
ferwachtsje dat it om mytologyske taferielen mei erotyske foarstellingen giet, dy't de 
boer dan yn syn humoristysk wurkjende ûnskuld foar bibelske taferielen hâldt. 

Oer de To-hæcke is net safolle te sizzen. Tjerne is dêr gjin komyske figuer, mar - cf. 
Folkertsma 1946,11-15 - in nofteren boer, dy't syn soan oanriedt om net blyn op 'e 
leafde allinne ofte gean. By dy opfetting fan Tjerne is it opskrift dat er "ijnne suwze, 
ney huws" rint, problematysk. Yn 1640 stie yn it plak dêrfan dat er "mediteret". Ik 
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hâld de feroaring foar in oanwizing dat ek foar GJ sels de dronkenskip fan Tjerne 
gjin bysaak wie. Mar sa grut is it ferskil tusken de beide Tjernes no ek wer net. Se 
binne ien yn har sljochtens en ienfâld. Irony, dêr't Stuiveling 1934 om de jildmoraal 
oan tinkt, kin ik yn it sankje net fine. Kalma 1938,112-113 neamt de Tjerne sels "rike 
dichting", de To-hæcke "in flot rymke, op-en-út yn Waling Dykstra-styl", Haantjes 
1929.89-90 sjocht in tsjinstelling tusken "warmbloedigheid" en "verstandelike bere
kening". Se ferjitte dat ek dizze To-hæcke, mei syn ôfwikselingfan fertellen en drama-
tisearjen en syn humoristyske tekening fan persoanen, tige libben is, en ek dat Tjerne 
hjir - nei it feest - yn syn gewoane dwaan tekene wurdt. 

5.3.6.6. Untstean 
De tekst lit him yn syn konsepsje fierhinne ferklearje as in kombinaasje fan brul-

loftsdichten fan Van der Veen mei Woutir in Tialle fan Van Hichtum. De figuer fan 'e 
iene persoan, dy't it publyk bespilet, liket ûntliend te wezen oan Van der Veen, syn 
boer wezen oan Van Hichtum. De stof giet fierders ek meast op har werom, al binne 
der amplifïkaasjes út Theokritus en Catullus, sa't liket, en hat de sang fan Tjerne en 
Yntske eigen boamen, foaral de Clucht Tusschen Jaep en Lijs. 

Sa ferfrissele GJ eleminten út ûnderskate teksten ta in nije, eigen tekst, alhiel nef-
fens de santjinde-ieuske praktyk fan de imitatio. Welslau 1976, 57-78 hat sa'n wurk-
wize yn it Frânsk, ek út 'e kontemporêne teory wei, fêststeld en beskreaun, mar yn it 
Nederlânsk wie it net oars, sa't wol bliken docht oan de útkomsten fan it ûndersyk 
dat bygelyks Muller 1937 nei de boarnen fan Ph. van Borsselen dien hat en Vermeer 
1978 nei de bewurkingswize fan P.J. Schaghen. Vondel riedt yn syn Aenleidinge Ter 
Nederduitsche Dichtkünste (1650), dat sels in imitaasje fan 'e Ars poëtica fan Horatius 
is. it neifolgjen fan de "beste meesteren" oan, dêr't er wol de klassiken mei bedoele sil, 
"Evenwel indien ghy eenige bloemen op den Nederlantschen Helikon plucken wilt, 
draegh u zulcks, dat het de boeren niet mereken, nochte voor den Geleerden al te 
sterek doorschijne" (ed. Rens 1979,77; sjoch ek 5.1.1.1). 

Yn oerienstimming ek mei it karakter fan de santjinde-ieuske imitatio (sj. 1.2.1) 
past GJ syn boarneteksten oan by persoan en situaasje fan syn eigen skepping. Sa 
wurdt de feint út 'e barsang troch de yntroduksje fan 'e knottedoek en de lokalisaasje 
by in bûthús in boer, en wurdt it plak fan hanneling Bolsert en omkriten. 

De oanlieding ta it skriuwen fan de Tjerne moat hast wol de ferskining fan Woutir 
in Tialle west hawwe. Brouwer en Hellinga 1935,12 hawwe ûndersteld dat de útjouwer 
fan Woutir in Tialle, C. Fonteyne, GJ frege hat om in selde soarte gedicht te meitsjen. 
Dy liket yn 1639, doe't er Woutir in Tialle útjoech, yn in konkurrinsjeslach sitten te 
hawwen mei syn styfsoannen, by wa't datselde jiers ek in werprinting fan in frysk 
brulloftsdicht útkaam, Ansck in Houck, it iennichste oare brulloftsdicht yn it Frysk 
dêr't it bestean út de tiid foar 1640 fierders noch fan bekend is (en ek fan Van Hich
tum). Dy konkurrinsje hat der grif west (Breuker 1980c,183), mar oft Fonteyne GJ 
frege hat, hinget der mar fan ôf oft dy elkoar doe al koenen. En dan noch kin it best 
wêze, dat GJ út eigen beweging in neifolging makke hat, bygelyks omdat dy beide 
oare gearspraken der miskien wakker ynfoelen by de lezers. As er al bekend stien hie 
as frysk dichter, dan soe men earder oan initiatyf fan Fonteyne tinke, as no, no't it 
derop liket dat de Tjerne ien fan de âldste fryske gedichten fan GJ is, j a mooglik wol it 
âldst bekende. 
Omdat ek de oare tekst dêr't mei frij grutte wissichheid fan te sizzen is dat er oan it 
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begjin fan GJ syn frysk skriuwerskip stiet, Sjolle (tekst 7), in humoristyske beskriu-
wing fan gewoane minsken is, leit de konklúzje foar de hân dat GJ yn 'e tradysje fan 
Frysk-foar-de-ferdivedaasje begongen is. Dat dat oant no ta net sjoen waard (fer-
lykje lykwols Haantjes 1929 passim syn opfetting dat GJ as folksdichter begongen 
is), komt behalven troch in oare ynterpretaasje foaral troch in oare datearring. It âld-
ste Frysk fan GJ is neffens my earst út 1639, itselde jiers dat mei de werpublikaasje 
fan twa brulloftsdichten út 1609 it Frysk ynienen opkaam. Wat der oars oan Frysk 
ferskynd wie yn 'e santjinde ieu, is buten in stikmannich villanellen út Musica mis-
cella (1602) en Vermaecklijck Sotte-Clucht van een Advocaet ende een Boer op't plat 
Friesch (1618) fan J. Starter sa goed as neat (it is útjûn yn Feitsma 1956b, Hoekema 
1969 en Van der Kooi 1972). 

Oare maatskiplike ymplikaasjes as it ferlet dat der mooglik om 1640 hinne fan fer-
divedearjende fryske lektuer west hat, sjoch ik net. It ferlet hat miskien net grut west. 
Lettere santjinde-ieuske werprintingen fan de boekjes fan Van Hichtum út 1639 en 
fan GJ en Baardt út 1640 binne net bekend. Oft dat ferlet no just by doarpslju bestien 
hat, sa't sokken ûnderstelle dy't miene dat de Tjerne op fersyk fan of foar it "folk" 
skreaun is (sj. 1.1.2), is lang net wis. Oer it lézen fan Frysk yn 'e santjinde ieu troch 
boeren is neat bekend, mar dat it regel wie is hiel ûnwierskynlik (cf. Breuker 
1978a,53-54). Fan in bysûndere achting foar boeren, dy't Feitsma 1967a,18 yn'e 
Tjerne waarnimt, is miskien allinne wat te fernimmen yn 'e To-hæcke, dêr't Tjerne fan 
Oeds seit: "sijn Bern fleanne' all' man uwr" (6,12), mar dat wurdt dêr sein omdat 
Oeds oppassend is, net omdat er boer is, en boppedat is it in boer dy't it seit. Har op
fetting datyn 'e Tjerne de boer as "ien fon úzzes" sjoen wurdt, diel ik net (sj. Ynterpre
taasje). Dêrom leau ik ek net dat de Tjerne sosjaal bepaald is troch in bysûndere wur-
dearring yn Fryslân foar boeren, steld al dat dy der west hawwe soe. Ek yn 'e 
To-hæcke sjoch ikgjin maatskiplike bepaaldheid. Dêrfoaris de moraal te konvinsjo-
neel en kriget de boerestân ek net genôch klam om sizze te kinnen, dat dêr no sasear 
wurdearring foar blykt. It is mear Tjerne, de ferbylding fan de Gouden Ieu, as de 
santjinde-ieuske boer, dy't wurdearre wurdt. 

Utering fan eigen, persoanlik libbensfielen fan GJ, lykas Kalma 1938,72 (sj. ek 76 
en 112), kin ik net yn 'e Tjerne sjen. Hy tinkt dat GJ yn Tjerne syn eigen houlikslok 
beskriuwt. Kalma hie twa jier earder ûntdutsen dat GJ yn 1636 troud wie, net lang 
foar it ûntstean fan it fers dus, en mient no dat GJ dêrom syn lok sa iepentlik uterje 
koe, wat him oars as Fries net sa maklik ôfgien wêze soe. Kalma sjocht ek in grut fer-
skil tusken dizze tekst en nr. 23 (Muwze-Booste) (al sprekt er himsels op side 189 tsjin), 
omdat er de iene foar "eigen bifinen" fan "jong houlikslok" hâldt (72), en de oare foar 
"boartlike irony". Dat ferskil sjoch ik net. Beide drukke se fleur en geast út, krekt lyk
as oare (leafdes)dichten yn 'e FR (sjoch dêroerby Ynterpretaasje). Feroarjend belib-
jen fan eigen houlik, steld al dat dat der west hawwe soe, liket my dêr net út ôf 
te lézen. 
Persoanlik, dat is te sizzen typearjend foar it keunstnerskip fan GJ yn ferliking mei 
dat fan oaren, is faaks al syn technysk fakmanskip. Ruissenberch, Colevelt en Clucht 
hâlde net ien fan trijen itselde ljedderpatroan yn alle strofen oan, wat GJ al docht, en 
har rymskema feroaret er troch de beide koarte rigels mei binnenrym ek nochris op 
elkoar rymje te litten (2,27 en 29; 3,9 en 11; 3,27 en 29). In oar foarbyld fan it stribjen 
nei in keunstige foarmjouwing liket de Bert-Sangh twissche Æmaryl in Goris (tekst 
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13;23-24). Fers- en rymskema fan dat liet binne identyk oan dyfan Starter sines op 'e 
stim La Volage, dat begjint mei Vrou van mijnjeught! (Starter ca. 1625,197). It liet fan 
Starter hat fêst GJ syn foarbyld west, want buten De Singende Swaen fan 1655 sit yn it 
apparaat-Veldhuyzen gjin oar liet dat Starters stim en incipit tegearre as wize opjout. 
Ek hjir hâldt GJ alle strofen troch oan itselde ljedderpatroan fêst. Dat is op himsels 
al wer in teken fan raffinemint, mar dêr komt noch by dat er yn dit gefal ek sels de 
dialoochfoarm oanbrocht skynt te hawwen,479 wat ek op nocht oan keunstigens wize 
kin. Utsûnderlik is sok stribjen nei in yngewikkelde foarmjouwing fansels net. Oan 
Grijp 1988 syn patroanen te sjen, dienen Hooft, B. Wellens en Camphuysen itselde. 
Mar it jout al it nivo fan GJ's keunstnerskip oan. 

5.3.7. Sjolle Kreamer in Tetke (7-12; JHB 11-17) 

5,3.7.1. Boarnen 

5.3.7.1.1. Literêre teksten 

5.3.7.1.1.1. Foarbylden 
1. Vergilius, Ecl. 1 

Moryf fan twa lju, de iene soargeleas, de oare fol soargen. Tityrus yn Vergilius' earste 
harderssang leit yn it skaad fan in beam te sjongen en te spyljen, Meliboeus is fan 
syn lân ferdreaun. 

Gelikense ôfrin. Tityrus noeget Meliboeus oan de ein út om dy nachts by him te slie
pen en suggerearret dêrmei (tydlik) lok, lykas Sjolle dat oan Tetke yn 't 
foarútsicht stelt. 

Petearfoarm. 

7,15 
Sjolle seit dat syn spyljen en sjongen syn geafeints sear net reitsje sil. Tityrus syn 
spyljen komt syn geafeint Meliboeus op 't sear. It is it earste dat Meliboeus seit en ta-
gelyk it begjin fan de harderssang. Hjir liket dus sprake fan in gefal fan kontrastimi-
taasje (sjoch foar tapassing fan dat soarte neifolging fan Vergilius by Vondel Van der 
Paardt 1987,16). 

7,17 
Tiete en Tityrus (mei in lange ï) har nammen lykje op elkoar en beide spylje en 
sjonge se oer har leafste. 

9,16: Vergilius 1-3 
M. Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi 
siluestrem tenui Musam meditaris auena; 
nos patriae finis et dulcia linquimus arua 480 
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10, 10-11: Vergilius 35 (Wassenbergh 1793,33) 
Tityrus seit dat syn hán noait swier fan jild nei hûs weromkaam. hoefolle fee en tsiis 
ott er ek nei de stêd bracht hie. Ek hjir keart GJ dus om wat Vergilius hat. 

2. Tis al bot, Clucht Tusschen Jaep en Lijs/ Op den Sangh: Van Malesymi (yn: Niev 
Lietboeck 1627,7-9) 

Dit liet hat GJ ek brûkt foar de Tjeme. Omdat it yn 5.3.6.1.1.1 hielendal oanhelle is 
tolstean ik hjir mei de parten dêr't Sjolle syn liet oan tinke lit. 

I Lijsje/ segh ick/lieve schaep. g4 
L. Hey/ wat quelt my dese Jaep. 
I. Hoorter maer een woortje van. 
L. Wel wat wilje segghen dan. 
I. Mijn lieve Lijsje. L. Seght ju bewijsje. 

Want ick alhier niet langhe blijven can. 

I. Lijsjen als ick ju lest aensach/ 7 ?; 
Doe wy daer saeten te drincken int ghelach/ ij2 
U roode wanghen/ hebben my bevanghen: 
So dat ick niet can leven nacht of dach. g 3_6 
Ende ju vriendelijck ghelaet/ 
Nam in mijn hertgen stracx so groote vaet/ 
Dat alle mijn lusten// keerden in onrusten/ % 3.5 
Daerom so coom ick nu tot ju om baet. 

I. Ick salju te dienste zijn. g 2] 
L. Dienen is onweert by mijn. 
I. Gheefl dat ick ju man dan zy. 
L. Wat soudt ghy doch doen met my? 
I. Ie sou ju verwermen//s 'winters in myn ermen 8 10 

En evenseer beminnen t'alle ty. 

5 
Des nachts eer ons bevingh de slaep 8 11 
Dan sou ghy segghen coom' mijn lieve Jaep 
Grijp soo veel cusjens/ en weer so veel vlusjens 
En altijdt weer souw wesen dit gheraep. 

3. Anonimus, Patke mi suite liæf, yn: Musica miscella 1602 (sitearre neffens it ôfskrift 
fan Jumus, JHB 253) 

Haainammen: "Bout" (8,10; yn it ôfskrift fan Junius "Tuwt", ed. Campbell 1948,56); 
Tuwt (8,11); "Tuwtel" (8,15) en "Gouden" (11,16): 

Patke mij suete Ijæf; Na o jiette reys, bout. 
Na na jiette reys, goudenke, patke mij folie. 
Na na na, o tuwtelke, der mij't libben jout. 
Ick bid dij, patke mij jiette reys, so y wolle. 
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KjJ.Ï.1.2. Parallellen 
Hoewol't ôfhinklikens fan de brulloftsdichten fan J. van Hichtum my wol oan wol, 

set ik se mar leaver ûnder de parallellen, omdat de oerienkomsten my dochs net 
wurdlik genôch binne om se by de foarbylden ûnder te bringen. Foar Woutir in Tialle 
komt dêr noch by, dat wichtige parallellen ek noch dield wurde mei de earste har-
derssang fan Vergilius, sa't út ferliking fan de opneaming hjirûnder mei dy yn 
5.3.7.1.1.1 blike kin. De ôfhinklikheid fan Van Hichtum fan Vergilius binne noch wol 
mear foarbylden fan oan te wizen.481 

Foar de oersichtlikens hâld ik yn dit gefal de tekstgewize beskriuwing oan dy't (oars 
as by Parallellen, dêr't de beskriuwing de rigels fan GJ's tekst folget) by Foarbylden 
tapast wurdt. 

1. Van Hichtum 

la J. van Hichtum, Woutir in Tialle (sitearre neffens edysje 1639, Haantjes/ 
Kloeke 1929) 

Motyf fan twa lju dy't spul hawwe omdat ien der mar wat lui hinne leit en net oan 't 
wurk is. Yn Woutir in Tialle moannet Tialle syn buorman Wouter om fan 't bêd ôf te 
kommen. It fee moat ferweide wurde, mar Woutir hat de sliep net út, want dy hat op 
in bruiloft west en is let op bêd kommen. 

Struktuerelemint fan in ferhaal yn in ferhaal: yn Sjolle de oantinkens oan eardere 
frijerij, yn WT oan in bruiloft. 

Gelikense ôfrin. Yn beide stikken begjint it mei spul en beslút it mei iensens. Brou
wer 1939,11 hat derop wiisd dat Ansck in Houck, de oare gear-spraak dy't fan Van 
Hichtum bekend is, ek sa ôfrint as WT. 

Petearfoarm. 

lb. J. van Hichtum, Ansck in Houck (sitearre neffens edysje 1639, Brouwer en Hel-
linga 1935) 

In hiel opmerklike trek yn Sjolle is it kear op kear oansprekken mei "moar" fan Tetke 
troch Sjolle (9,14; 9,23; 10,4; 10,8; 11,1; 11,2; 12,15). Dat littinke oan in selde ealsk ge-
flaai fan Ansck en Houck, dy't hieltyd "mem" en "bern" tsjin elkoar sizze. Ansck 
brùkt by wize fan fariaasje ek in pear kear "Houck", "Diaer", "Geck" en "Moer" tsjin 
har dochter. 

Motyf fan twa famyljeleden dy't oer leafde en houlik prate. 

Petearfoarm. 

Der binne inkelde wurdlike oerienkomsten, mar dy kinne ek wol los fan elkoar wer-
omgean op libben taalgebrûk: "earmDjier"(12,9; AH 108,115); "Rinne . . . omme 
stuwcke" (9,19; AH 106); "het pocken" (10,1; AH 207). 

315 

wumkes.nl



2. Oare parallellen 

7, 17 - 9,4 
As foarbyld foar it sankje fan Sjolle, dat yn dizze rigels stiet, hat Visser 1969,119-120 
tocht oan in hardersklacht fan CA. Seep op 'e wize "Lanturlu" yn it Amsteldams' 
Minne beekie. Hy jout as jier fan útjefte fan dat lieteboekje 1640 op, mar sil de âldst be
kende útjefte fan 1636 of earder bedoele.482 De iennichste oerienkomst is neffens my 
lykwols de fersfoarm en dat is ek noch mar skyn, want Visser printet de rigels fan 'e 
achtrigelige strofen fan Seep (dêr't er trouwens hieltyd de léste fjouwer fan weilit, 
sûnder it derby te sizzen) twa oan twa efter elkoar, sa't se yn Sjolle syn sankje steane. 
Sels haw ik yn in oar lietsje út de twadde printinge fan datselde lieteboekje (diel II 
1637,158-159) in parallel fûn mei de rigels 8,15-16 en 21. It is Waerheen myn moyeEls-

jen fan J. van der Hoeven: 
Ick sei iou ließen eeren 
En dienen nacht en dagh/ 
En koopen schoone kleeren/ 
Waer dat ick kan of mach/ 
En sei jou Elsjen houwe 
Als de rijekste Jojfrouwen 
Die ick in myn leven sagh. 

Sa't oan it dialekt al te sjen is, giet it hjir om in boersk leafdessankje. Miskien hearde 
by sokke lietsjes ek wol it motyf fan de presintsjes dy't foarspegele wurde. 
Der binne faaks wol mear fan ditsoarte boerske hardersklachten dy't op Sjolle syn 
sang lykje. Visser 1969,120 neamt ek noch in lietsje út de Amsterdamsche Vreughde-
Stroom (1654). Dêrom bin ik wat skruten om direkte ôfhinklikens fan Theokritus syn 
alfte Idylle oan te nimmen, wantdêrgeane al dy leafdesklachten by eintsjebeslútfêst 
op werom. Sjolle syn sang hat der oars wol wat fan. Yn dy alfte Idylle wurdt ferteld 
dat de sykloop Polyphemus syn leafdessmert de baas waard troch it sjongen fan in 
liet foar syn leafste Galafhea, dy't neat fan him witte wol. In bekende neifolging moat 
it liet Polyphemus aen de strande west hawwe, dat GJ - lykas safolle oaren - ek as wize 
brûkt hat (foar tekst 35). De dúdlikste parallellen mei Theokritus' Idylle (dy't ik hjir 
sitearje yn de oersetting fan Fritz) binne: 

7, 19-20 
(TIETE kaerde de'Holle): Theokritus 10-11 (Aber er liebte . . . in richtigem Wahn
sinn) en 14-15 (Schmachtete hin vor Liebe und pries im Gesang Galatea/ Schon vom 
Frührot an, die verhassteste Wunde im Herzen/ Die der gewaltigen Kypris Geschoss 
in die Brust ihm gebohrt hat). 

7, 21-22 
(it oantinken oan it eardere lok): Theokritus 25-26 (Damals verliebte ich mich in 
dich, Mädchen, als du mit meiner/ Mutter zum ersten Mal herkamst . . . ) ; ferlykje 
ek "Huyning-swiete wirek" mei "Honigapfel" (39). 

8,3-6 
(Swietert! Ijeaveschiepke!,, Nuw't ickfen dy bin/Mieleste' ijn mijn sliepke,, Njuncke'in ijn 
mijn sin.// 't Droagjin mijn be-jearren,, Ia mijn libben iz,/ 't Weytsen iz mijn stearren,, Om 't 
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ick dy den mis): Theokritus 20-23 (Du, die du weiss wie geronnene Milch bist und zart 
wie ein Schäflein,/ Mutwillig gleich einem Kälbchen und glatt wie die unreife 
Traube./ Denn was kommst du sogleich, wenn in süssen Schlaf ich versinke,/ 
Schwindest aber sofort, wenn der süsse Schlummer mich loslässt,). 
Ek it by elkoar weidzje litten fan har fee (8,8) en de presintsjes, earder al neamd (8,15-
16), komme by Theokritus foar (yn 'e rigels 65, resp. 40-41). 

By it rûzjemeitsjen fan Tetke (9,6 e.f.) jout Visser 1969,120-122 as mooglik foarbyld in 
liet fan J.J. van Asten út Haarlemsche Mei-bloempjes (1649), dat in petear is tusken in 
frou en har man, dy't yn 'e herberge sit. Oerienkomst is der lykwols amper; allinne 
seit de man der: "Ghy . . . laet . . . Mijn huys op riemen drijven", dat tinke lit oan 
9,7 (Litste't oppe Rieme drieuwe). 

11,2-12,2 
Visser 1969,122-123 tinkt dat in liet fan T.E. Ducens yn Haarlemsche Somer-bloempjes 
(1646) GJ wolris ta foarbyld west hawwe kin. Dêr is in frijeryn oan it wurd, dy't syn 
eardere frijster yn it sin bringt hoe't sy him earder yn 'e hûs liet as har heit al op bêd 
lei, en him oanwiisde hoe't er deryn komme moast sûnder dat de oaren it fernamen. 
It fers liket fierder net op 'e passaazje by GJ, en it motyf fan 'e faam dy't har feint te-
mûk deryn lit, is ek tige bekend. Visser seit allinne dat it by de neolatynske dichters 
foarkomt, mar it giet nei alle gedachten werom op Tibullus 1.2 (Wassenbergh ferwiist 
yn 81.1985.42 nei him). Hooft, dy't Wassenbergh ek neamt, liket dêr dúdlik op yn syn 
Heilighe Venus: 

Dan leert men, zaghjens, om d'ouwde liên te mompen. 
Zijn' voetjens zetten, dat het niemand luister. 
Alleen, by duister. 

Dan leert men, listigh zijn' boel ter sluyk in laeten, 
En vloeken 't kraeken van de deur en trappen, 
Die't willen klappen (Hooft 1636,242) 

Ek it oare motyf, it yn it sin bringen fan in eardere leafde, komt sa't Visser mei in si-
taat út De Haan 1923,45 neamt, al by de klassiken foar. Ik hâld it dêrom wat Ducens 
oangiet op in parallel, net op ôfhinklikens. 
Ik doar ek net beslute ta ôfhinklikens fan Horatius, Carm. 1.9, al dogge de wille en it 
temûk praten yn 'e jûn op 'e frijersbaan út dat gedicht jin wol tinken oan de rigels 
11,6-14. 

Op ôfhinklikheid fan R. Visscher syn Het lof van een Blaeuwe Scheen (yn T'Loffvande 
mutse . . . 1612) soe de rigel 12,18 (Better yer keate' az op't lest) wize kinne (Hoek
stra yn 81.1985.01), mar omdat oare oerienkomsten ûntbrekke en de rigel ek wolris in 
sprekwurd wêze koe, liket my dat net sa wierskynlik ta. 

5.3.7.2. Genre 
Nei de foarm hat it gedicht in soad fan in klassyk hardersdicht, net allinne om de 

sang dy't op in harders klacht liket (cf. Wagenaar 1908,21), mar ek om de petearfoarm. 
Buten de hardersdichten binne my út 'e literatuer út GJ syn tiid gjin oare gedichten 
bekend dy't op syn fers lykje, útsein dan de brulloftsdichten fan J. van Hichtum. Dat 
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binne lykwols sels nei alle gedachten imitaasjes fan de harderssangen fan Vergilius 
enTheokritus, sa'tbydebehannelingfan 'eTjemehjuîoaroanWoutirin TiallebYiken 
dien hat.483 Cats hat ek wol gearspraken, mar dy misse de karakteristike koarte ôf-
wikseling. Yn sokke gearspraken (buten kluchten en oare tonielliteratuer) soe trou
wens yn it algemien wolris ynfloed fan de klassike hardersdichten spylje kinne. Ge
legenheidsgedichten bygelyks, likefolle oft se no slane op berte. stjerren of trouwen, 
hawwe wol gauris de foarm fan hardersdichten. Sels as der gjin harders yn foar-
komme, hjit sa'n gedicht noch wol "ekloga", lykas Scheeps-praet ten overlyden van 
Prins Maurits fan Huygens yn de hânskriftlike ferzy (Vermeer 1982,93). In foarbyld 
fan in gelegenheidsgedicht út Fryslân yn 'e foarm fan in petear tusken harders is it 
roudicht fan de Frjentsjerter studint N. Hachtingius op 'e dea fan J. Ph. Holwarda, 
dat bestiet út in gearspraak fan Damon en Meliboeus (yn: Nænia . . . 1651). It 
sterke ferbân dat der foar de santjinde-ieuwer west hawwe moat tusken gearspraak 
en hardersdicht blykt ek wol út it feit dat de dútske dichter Georg Neumark syn har-
derlike gelegenheidsgedichten "Ecloge" neamde wannear't se de foarm fan in wik-
selpetear hienen. Garber 1974,19 konkludearret dêrút dat it begryp ekloga ek yn de 
beheindere betsjutting fan "Wechselgespräch" brûkt waard. 

It leit fansels ek wol yn 'e reden om petearen tusken lju fan it lân op te fetsjen as 
imitaasjes fan hardersdichten. Krekt yn 'e literêre tradysje fan hardersdichten nimt 
ek it brùken fan 'e folkstaal in grut plak yn. GJ koe ek wat dat oangiet oanslute by J. 
van Hichtum, dy't mei syn beide brulloftsdichten yn 1609 de stap foar it Frysk 
sette.484 Wat de sang fan Sjolle oangiet, koe er boppedat oanslute by de boerske fa-
riant fan 'e hardersklachten, dy't yn lieteboekjes as it 'tAmsteldams Minne Beekie sa 
faak foarkomt. 

Hoewol't Sjolle mei syn stridende man en frou ynhâldlik frijwat ôfwykt fan de leaf-
desproblemen tusken feint en faam dy't de stof fan de measte hardersdichten út-
meitsje, kin dat fers kil dochs ek opfette wurde as fariaasje. Boppedat hat it gedicht yn 
opset en strekking in soad fan de earste ekloga fan Vergilius (5.3.7.1.1.1,1 en 5.3.7.5). 
Betinkt men dêr noch by dat de foarbyldteksten en de parallellen sels ek ta it genre 
fan 'e hardersliteratuer en har farianten hearre, dan leau ik dat it gjin konstruksje ef-
terôf fan in tweintichste-ieuske lezer is om de tekst ta it genre fan de hardersdichten 
te rekkenjen. 

Wat de strofefoarmen oangiet, stiet it sankje fan 'e rigels 7,17 - 9,4 yn it wurk fan GJ 
op himsels. Frank 1980,94 hat de strofe net foar de achttjinde ieu fûn. It oare part fan 
it gedicht, dat net strofysk is, komt yn metrum, ferslingte en rym oerien mei in tusken-
stik fan fjouwer rigels yn 'e Friesche Herder (117,1-4). As strofe hat Frank 1980, 171-
172 dy bou foaral yn 'e santjinde, mar ek noch wol yn 'e achttjinde ieu by lieten 
fûn. 

5.3.7.3. Datearring 
By de datearring fan Sjolle giet it der foaral om, oft de tekst foar of nei de Tjerne 

skreaun is. Ien fan beiden is foar 't neist it âldste fryske wurk dat fan GJ oerlevere is 
(op Wobbelke miskien nei) en it makket nochal wat ferskil oft GJ begongen is as nei-
folger fan J. van Hichtum, dat er by de Tjerne is, of dat er al foar de werútjefte fan de 
brulloftsdichten fan Van Hichtum (1639) Frysk skreau, wat it gefal wêze kinne soe as 
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Sjolle âlder is, want ynfloed fan Woutir in Tialle enAnsck in Houck op Sjolle liket wol 
mooglik, mar stiet dochs net sa fêst. 
No jouwe de beide teksten al wat hâldfêst om út te meitsjen hokker oft âlder is. Yn de 
To-hæcke fan 'e Tjerne wurde Sjolle Kreameren Tetke neamd, en wol mei bysûnder-
heden dy't oerienkomme mei de ynhâld fan Sjolle: se krigen elkoar op Sint Eal (6,4), 
wat tinke lit oan "Sint Lamerts Merck'" út Sjolle, doe't Tiete en Rôytske elkoar metten 
(7.11), en se rinne om as in slet (6,5), wat yn Sjolle fan Tetke sein wurdt (12,8). Boppe-
dat komme yn strofen dy't oer in oar pear geane, ek noch in pear motiven út Sjolle 
foar: it tsjin de rie fan de âlden yn trouwen (5,9-10: dat lês ik der teminsten út, resp. 
11.25; ferlykje ek 5,4, resp. 12,4); it honger lijen (5,13-14, resp. 9, 15-20) en it hûs fol 
bern (5,17-18, resp. 9,18). Halbertsma 1840,144 ("Dit voltooide meesterstuk is eigen
lijk niets meer dan een breede noot op twee regels uit de Friesche Tjerne ") en Haantjes 
1929,90-91 geane foarby oan dy oerienkomsten as se skriuwe dat Tjerne âlder is as 
Sjolle. Kalma 1938,73, dy't him likemin oer de oerienkomsten útlit, mient dat de fi-
guer fan Sjolle Kreamer yn 'e To-hæcke ûntstien is, omdat dêr nammentlik in rym-
wurd op "keamer" nedich wie.485 It kin fansels likegoed oarsom west hawwe, dat der 
in rymwurd nedich wie op "kreamer", wat my wol oan wol, omdat Sjolle de iennich-
ste fan alle mânlju is, dy't net by de foarnamme allinne neamd wurdt. It liket my ek 
ûnwierskynlik ta, dat belangrike trekken út Sjolle yn it sankje fan Tjerne ûntstien 
wêze soenen. Dat is nei alle gedachten in blêdfolling (5.3.6.6). Yn dat gefal is it faaks 
wol hastich makke, op it léste stuit, doe't it oan útjefte ta wie en as dat sa wêze soe, dan 
hat it wol káns dat GJ op in al besteande tekst fan himsels weromfoel. 
Behalven mei de Tjerne hat Sjolle ek oerienkomsten mei it liet Wobbelke (tekst 17). Dy 
sitte yn it sankje oer Tiete. Op elkoar lykje "Nuw't ick fen dy bin" (8,3) en "lek kin 
naet wezze fen dy" (28,1); it stjerre moatten (8,6, resp. 28,2-4); it triljen fan de lea (8,17) 
resp. fan it hert (27,1), en it oansprekken of oantsjutten mei "tuwt", "gouden" en 
"swiet". Foar in part sitte dy eleminten ek yn de barsang tusken Tjerne en Yntske yn 
Tjerne. Se binne fansels eigen oan it genre fan de leafdesklacht, dat op deselde tiid 
fan ûntstean hoege se net te wizen, as al oannommen wurde mocht dat GJ syn leaf-
desklachten yn deselde snuorje skreaun hat. Wobbelke liket oars wol in iere tekst út 'e 
tiid fan Tjerne (3.3.3.2,12). 

Oare middels as ynterne ferliking fan GJ's eigen wurk om Sjolle te datearjen haw 
ik net fine kinnen, teminsten net guodden dy't wissichheid lykje te jaan. Dochs is der 
ien dêr't ik op yngean wol, hoe spekulatyf oft de konklúzje ek bliuwt. Dat is it ûnder-
syk nei de mooglike ôfhinklikens fan 't Amsteldams Minne Beekie. Dat hat ien fan de 
populêrste lieteboekjes út GJ syn tiid west, miskien wol it alderpopulêrste. Fan ca. 
1636 oant 1645 waard it sân kear op 'en nij útjûn, en yn 1649 folie de Uterter útjouwer 
fan it Utrechts Zang Prieeltjen syn earste diel der nochris fierhinne mei. Dy ferklearre 
yn syn opdracht ek, dat er foartiid al ferskate lieteboekjes fan Uterter skriuwers útjûn 
hie, mar dat it publyk yn Utrecht leaver de lietsjes fan buten hie: "Dan socht men met 
grote begeerten 't Amsterdams Minnebeeckje. Dan '/ Haarlems Mey- Somer- ende 
Winter-Bloemtje. Dan 't Amsterdamsche Vrolijckheyd. Dan Sparens Vreugden-bron". 
It liket derop dat GJ it Minne Beekie brûkt hat. 
De oerienkomsten mei Sjolle binne net sa sterk, en dat jildt ek foar de parallellen fan 
oare lieten mei de teksten 12,17 en 20, mar mei elkoar sizze se miskien dochs wol wat, 
foaral omdat in selde gelikensens mei oare lieteboekjes net oan te wizen is. Boppedat 
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is tekst 9 dúdlik ôfhinklik fan Cypriaens Minneklacht Aen Rosemond, dat yn 'e edysje-
1645 fan it Minne Beekie op bis. 46-47 stiet. It is in liet fan J.H. Krul, dat ek yn Kruis ei
gen bondels publisearre waard (Visser 1975,7; Van Bemmel 1981,538). mar ik leau net 
dat GJ dêrop weromgiet, want oare mooglike boarneteksten foar GJ haw ik yn Krul 
1634 en Krul 1644 net fine kinnen, wylst yn it Minne Beekie wol mear gedichten steane 
dêr't GJ in foarbyld oan nommen hawwe kin. Cypriaens Minneklacht is fierders nef-
fens it apparaat-Veldhuyzen op it Meertensynstitút yn Amsterdam noch bekend út it 
Utrechts Zang-Prieeltjen fan 1649(1649a. 86-87), mar dat bestiet út in werprintinge fan 
it Minne-Beeckie fan 1645. 
In oare oanwizing dat GJ wolris op it Minne Beekie weromgean kin, is it feit dat dêr 
(dat is te sizzen yn 'e edysje fan 1645, net yn dy fan 1637 en earder)486 it liet Polyphe-
mus aen de Stranden yn stiet, mei de muzyk derby. GJ brûkt de earste rigel as wize-
oantsjutting foar tekst 35, dy't fan 1645 wêze sil. Eardere fynplakken fan 'e muzyk 
binne net bekend,487 wylst Polyphemus as stim earst oerlevere is út 1643; Visser 
1968c,51 neamt in foarbyld út Stribee, it apparaat-Veldhuyzen ien úXAmsteldamsche 
Minne-Zuchjens, beide fan 1643. It is dúdlik dat dy stimoantsjuttingen weromgean 
moatte op in publikaasje fan it hiele liet, foar 't neist ek wol op sa'nen dêr't de muzyk 
by stie. Dat soe dan in eardere printinge fan it Minne Beekie west hawwe kinne. Lykas 
Cypriaens Minneklacht stiet Polyphemus a l l inneyn 'e edysje-1645, ne tyn de beide oa-
ren dy't bekend binne, fan respektivelik likernôch 1636 en 1637-1638, mar der hawwe 
tusken 1637-1638 (de twadde útjefte) en 1645 (de sande) noch fjouwer oare, net-
oerlevere útjeften west, dat Polyphemus soe (mei muzyk) ek best yn 1643 of earder al 
yn it Minne Beekie stien hawwe kinne. 
Ek it navenant frij grutte tal gelikense wize-oantsjuttingen by GJ en yn it Minne Bee
kie fait op. Om dêr in yndruk fan te j aan lit ik hjir in oersjoch folgje fan de publikaas-
jes dy't fiif of mear wize-oantsjuttingen mienskiplik hawwe mei GJ. Hokker wizen 
oft dat binne, jou ik oan mei de nûmers dy't se fan Jansen 1956,155 krigen hawwe en 
dy't fuort hjirnei neamd wurde.488 

Ca. 1623 Starter, Friesche Lust-Hof (SBL): 9,10.11.13,21. 
1624 Camphuysen, Stichtelycke Rymen: 1,15,16,19,25,26. 
1627 Amsterdamsche Pegasus: 1,11,16,25.30. 
1627 Niev Liedt-Boeck: 1,11,13,16.19. 
1634 Krul, Minnelycke Sangh-rympies: 2.6,7b,10,13,18,21,25,27. 
1635 Stalpert, Gulde-iaers Feest-dagen: 1,6.11,16,18,23,26,30. 
1637/38 Amsteldams Minne-Beekje: 2.6,7b,14.20.21,25,27.28. 
1638 Pers, Bellerophon: 11,13,16.17,18.19,22.25,26.27. 
1643 Spaarns Vreughde-Bron (KB): 2,7b,19,21,25,27. 
1643 Amsteldamsche Minne-Zuchjens (KB): 2,7a,b,21,22,25. 
1643 Nieu Dubbelt Haerlems Lietboeck: 6,11,17,18,27. 
1645 Amsteldams Minne-Beeckie: 6,7b,14,18,20,26,27,28. 
1646 Gouwerack Erato (KB): 7a,b,19,21,22,25.27. 
1648 C. de Leeuw, Christelycke Plicht-Rymen (UBL): 1.2,4,7b,14,15,16,19, 21,25. 
1649 Utrechts Zang-Prieeltjen (KB): 2,6,7b,14,19,23,25,27,28. 
1649 Wits, Stichtelijcke Bedenckinghe: 2,4,5,7a,b,15,19,21,25.26.489 

1650 Medemblicker Scharre-Zoodtje (KB): 4,5,19,21,26. 
1651 Baron, Leyts prieeltje (KB): 2,9,13,14,27. 
1651 Haerlemsche Somer-bloempjes (KB): 2,4,7b,9,21,23,27. 
Ca. 1653 Drieduym, d'Enckhuyser Ybocken (KB): 2,5,7a,9,14,16,19,21, 26.«° 
1654 Amsterdamse Vreughde-Stroom (KB): 2,3,4,5,11,16,19,27. 320 
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!655 G.D.S., Den Singenden Swaen (KB): l,2,4,5,7a,b,9,10,l 1,13,19,20, 21,25,26,27,28. 
1676 Lodensteyn, Uyt-Spanningen: l,7a,19,21,30. 

Mear as it tal gelikense seit noch de eksklusiviteit dy't GJ en it Minne Beekie diele 
by nr. 20 (Jean deNivelle, yn tekst 33) en nr. 28 (Schoonste Herderinne, yn tekst 46.24, de 
free-Bea). Ofsjoen fan lieteboekjes út 1655 en letter dy't Jansen 1956, 80-81 neamt en 
dy't om de tiid net yn 'e beneaming komme as mooglike boarnen foar GJ, komt Jean 
de Nivelle neffens it apparaat-Veldhuyzen ek noch foar yn Dan. Jonctys, Rooseliins 
oochies (1639). Dêr stiet "Novelle", wat liket op it "Nouvelle" fan il Minne-Beekje 1637-
1638. Yn de edysje fan 1645 fan it Minne Beekie ûnfbrekt de wize-oantsjutting. Soe yn 
ien fan de útjeften tusken 1638 en 1645 "Nivelle" stien hawwe? Schoonste Herderinne 
is yn dy foarm allinne noch bekend út Pers, Bellerophon 1648 III 8 en 15 en út it 
Utrechts Zang-Prieeltjen fan 1649,33, mar dat is, sa't wy sjoen hawwe, fierhinne in 
werprinting fan it Minne Beekie. 
Dan binne der noch it buten GJ net út oare boekjes bekende Daer vond ick heynelijck 
(Jansen nr. 3, tekst 17), en CetAnnesi belle út dizze tekst, dat allinne noch oerlevere is 
yn deAmsterdamsche Vreughde-Stroom (Jansen 1956,24), mar dy bondel is fan 1654 en 
doe hie GJ syn Sjolle grif al lang dichte. It soe my gjin nij dwaan as nochris bliken die 
dat dy beide wizen yn ien fan de útjeften fan it Minne Beekie út 'e jierren tusken 1638 
en 1645 steane, ek al omdat de teksten 7 en 17 dêr't se by hearre, ek oars al oan it 
Minne Beekie tinke litte, sa't hjirfoar neamd is. Op syn ierst soe dat dan in útjefte fan 
1639 wêze kinne, want de útjouwer fan 'e edysje 1637-1638 kündiget yn de opdracht 
fan it tredde dieltsje, dy't er yn 'e hjerst fan 1638 skreau, foar de maitiid fan 1639 as 
earstfolgjende lieteboekje fan sines de Weghwyser ter deughden fan Krul oan. 

As alle ûnderstellingen dy't ik hjir makke haw, útkomme soenen, dan kin GJ syn 
Sjolle - steld ek noch dat dy tekst op il Minne Beekie weromgiet - net foar 1639 skreaun 
wêze en dan is it noch net dúdlik wat der earst wie: Sjolle of Tjerne. As lykwols ek 
Sjolle út 1639 wêze soe, dan hat it wol káns dat dy tekst tusken Tjerne en de To-hæcke 
yn skreaun is. Soe Sjolle dochs âlder wêze as Tjerne, dan leit it yn 'e reden dat it ferski-
nen dat jiers fan J. van Hichtum syn beide brulloftsdichten (faaks ek fan ien fan dy 
twa) GJ ek by Sjolle ta neifolging ynspirearre hat, krekt lykas by de Tjerne. 

No't hjir de lieteboekjes oan 'e oarder kommen binne, liket it my de baas ta en wiis 
der meiiens ek op dat de wizen dy't GJ brûkt, om 1640 hinne yn 'e moade wienen. 
Twa binne wis fan letter (de nrs. 4 en 7a fan Jansen 1956, dy't by de teksten 8 en 10 
hearre) en fjouwer oaren is net folie oer te sizzen, omdat se net (Jansen nrs. 3 (tekst 7) 
en 12 (tekst 17)) of heechút ien kear faker foarkomme (Jansen nrs. 8 (tekst 11) en 24 
(as dat in wize is; Nacht-rest-bejerte yn 'e Friesche Herder)), mar alle oaren komme al 
foar foar 1640. Nei 1645 waarden hiel wat fan dy wizen yn stichtlike lieteboekjes 
brûkt, sa't wol bliken docht oan de navenant grutte oerienkomstyn wizen tusken GJ 
en C. de Leeuw, C.J. Wits, H.J. Prins (de man dy't de muzyk makke by itMedemblicker 
Scharre-Zoodtje), F.G. Drieduym en Jod. van Lodensteyn. GJ sels skreau trouwens ek 
gans geastlike lieten op dy yn oarsprong wrâldske wizen. 

Noch op in oare wize kin oantsjut wurde, dat GJ eigentiidske wizen brûkte. Op 
myn fersyk hat drs. F.H. Matter fan it Meertensynstitút te Amsterdam sa freonlik 
west om nei te gean hoe faak oft de wize-oantsjuttingen fan GJ yn it apparaat-
Veldhuyzen foarkomme. Ik lit syn útkomsten, my meidield yn in brief fan 6-1-1988, 
hjir wurdlik folgje. 
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"Het hieronder volgend overzicht is natuurlijk niet uitputtend, aangezien onze documentatie 
dat ook niet is, maar u krijgt er toch een redelijk betrouwbare indruk uit hoe het met de relatieve 
frequentie van melodieën voorkomend bij Gysbert Japicx tot 1660 gesteld is. Ik heb álle wijs-
aanduidingen geteld die betrekking hebben op een bepaalde melodie, dus geen onderscheid 
gemaakt tussen bv. Sei tanto gratiosa' en O schoonste personagie'. aangezien dat aanduidingen 
zijn voor een en dezelfde melodie. Ik volg de nummering van Jansen. 

1. Malle Sijme 8 x als wijsaanduiding + 8 nederlandse instr. 

2. Rosemondje lagh 
3. Cet Anne si belle 
4. Prins Roberts mars 
5. Een Ionckvrou 
6. Periosta 
7. Treurt edel huys 

Na dien uw Godlyckheit 
8. Van Cordewagen 
9. Ick had voor desen 

10. La volage 
11. Jacus Jacus 
12. Daer vond ick 
13. Si c'est pour 
14. Van Goosen 
15. Mijne Herp bekleedt 
16. Het daget uyt 
17. Snel rebel 
18. Galethea 
19. Yets moet ick 
20. Iean de Nivelle 
21. Polijphemus 
22. Het finnig stralen 
23. Hansken sneed 
24. n.v.t. 
25. Si tanto gratiosa 
26. Neri o schoonst 
27. Balette de Brockhorst 
28. Schoonste herderinne 
29. Psalm 118 
30. Psalm 140 
31. Psalm 24 
32. Onder een linde groen 

5.3.7.4. Histoaryske eleminten 
Ek dizze tekst is wer lokalisearre yn Bolsert en omkriten, omdat Sjolle Tetke op 'e 

knibbel hân hat op "Sint Lamerts merck" (7,21), ien fan de beide ferneamde jiermer-
ken te Bolsert, dy't foei op 'e sneon foar Lamberti feestdei, dat is 17 septimber.491 Hal-
bertsma 1840,253 hat al op it ferbân mei Bolsert wiisd. Minder reden om oan in be
paald plak te tinken jouwe de rigels 7, 4-5 oer de fjouwer huzen mei in bargehok. 
Postma 1941,42 seit dat GJ oan Ingwier (by Makkum) tocht hawwe kin, mar neffens 
it Friesch Woordenboek fan Waling Dijkstra sloech it sechje fan it bargehok ek op 
Jouswier, Lollum en Miedum, wylst Skingen bekend stiet om it rymke "Skingen ien 
klok / Saun hûzen en in bargehok". 

8 x als wijsaanduiding 
bewerkingen 
4 2 + 1 
geen 
26 + 3 
39 + 1 
9 

34 + 1 
1 
J 

35 
3 + 1 
15 + 1 
geen 
65 
1 1 + 2 
18 
65 
4 + 1 
27 
29 
4 
23 + 1 
30 
1 4 + 2 

93 
38 
29 + 2 
8 + 1 
11 + 1 
8 
17 
12 + 2". 
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Typysk Frysk, lykas yn de Tjerne (5.3.6.4) binne wer de nammen: Æble, Fôkel, 
Foock, Fy, Rôyts(ke), Sjolle en Tetke (en miskien ek wol de hûnenammen 
Koone en Nopke). 

Persoanlike ûnderfining ûnderstelt Kalma 1938,114 yn de beskriuwing fan de 
nachtlike frijerij fan'e rigels 11, 6-18. De parallellen mei Horatius, Tibullus en 
Hooft, dêr't noch oan tafoege wurde kin de "Roman commonplace about finding 
girls during the evening promenade along the Porticus Pompeii" dy't yn 'e Renais
sance oernommen wurdt (Endres 1981,184), wize lykwols op literêre tradysje. Ik 
freegje my sels ôf oft GJ om in literêre taspiling de werklikheid gjin geweld oandocht. 
Hûntsjes ("kleyne hondekens", ferdúdlike er Juniusby Koone en Nopke; ed. Feitsma 
1956b,81) bylje ("blaffen, bassen"; ibid.) ommers net. Soe "bijlle" út need keazen 
wêze as rymwurd op "stijlle", dat dan by Tibullus, dy't "postes" hat, weikomme 
kin? 

Literêr liket my hielendal de lillepiip of doedelsek (7,14). Tamminga 1966a,14 seit 
wol dat dy "yn 'e 17e ieu ek yn Fryslân in folksriem muzykynstrumint" wie, mar 
Dijkstra 1903,126 ornearret: "Men zou kunnen denken, dat de doedelzak in Gys-
berts tijd bij het friesche landvolk in gebruik is geweest. Het komt mij echter meer 
waarschijnlijk voor, dat zijne dichterlijke verbeelding zich dit slechts zoo heeft voor
gesteld, in navolging der hollandsche herderzangen, waarin weer veel van de latijn-
sche dichters is overgenomen". Halbertsma 1840,252 giet sels safier dat er yn it 
sankje fan Sjolle de "doedelzaksdreun" heart en leit út hokfoar type oft GJ hjir be
doeld hat, sa'nen nammenflik dêr't tagelyk op blaasd en by songen wurde koe, mar 
Jansen 1956,23 hat fêststeld dat de wize fan dat sankje yn 1615 as "air de cour" kom-
ponearre waard by it houlik fan 'e frânske kening, en dêr sil wol gjin doedelsek oan te 
pas kommen wêze. As it ynstrumint wier bekend west hat, dan soe it wolris yn ynvin-
tarissen of oare argivalyske boarnen neamd wurde en wienen der grif ek wol eksim-
plaren bewarre bleaun. Ik hâld mei Dijkstra de doedelsek foar in literêr elemint en 
tink dat er yn 't bysûnder in boerske funksje hân hat (sjoch hjirnei ûnder 
Ynterpretaasje). 

5.3.7.5. Ynterpretaasje 
By de ynterpretaasje fan dizze tekst rjochtsje ik my wer op de wize dêr't de beide fi-

gueren op foarsteld wurde. Allegearre dy't har mei de ynterpretaasje dwaande hol
den hawwe (dat binne Halbertsma 1840, Dijkstra 1853, Haantjes 1929, Stuiveling 
1934 en Kalma 1938) binne it deroer iens dat Sjolle lui is en in trochbringer en ik slút 
my derby oan. Dat er himsels yn rigel 7,6 lui neamt seit net safolle, want dat kin ek 
selsspot wêze, mar oars is it mei de léste rigels. dêr't er betterskip yn ûnthjit. Sa slim as 
Halbertsma 1840,244 e.f. it lykwols foarstelt. is it net. Dy makket derfan dat Sjolle by 
syn trouwen op in pleats set waard. Al wie Tetke in boeredochter, dat hoecht noch net 
te betsjutten dat Sjolle boer wie of waard. Halbertsma (en mei him Dijkstra 1853,237) 
giet derfan út dat kreamers altyd ferrùne boeren wienen. 

De negative wurdearring foar de persoan fan Sjolle makket dat de measte ynter-
pretaasjes net takomme oan de manier sa't er presintearre wurdt en dêrom stykjen 
bliuwe yn in moreel oardiel. Omdat net alles like dúdlik is of oant no ta yn it oardiel 
behelle, liket it my de baas ta om de tekst op 'e foet te folgjen. De ûnderskate mienin-
gen komme dan plak foar plak wol oan de oarder. 
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Oer it begjin hat by myn witten allinne Dijkstra 1853.237 him útlitten. Neffens him 
seit Sjolle dat it him neat skele kin wat de Iju fan him tinke. Dêr jout it brutale "ijn't 
eerst" (7,5) ek wol reden ta. Dêr kin lykwols ek wol selsspot yn sitte. Ut de reaksje fan 
Sjolle as Tetke him oer 't mad komt (9.6 e.f.). liedt Halbertsma 1840.262 óf dat er him 
skuldich fielt, gjin karakter hat of de swipe al wend wie. Dijkstra 1853.237. dy't oer it 
algemien trouwens Halbertsma syn ynterpretaasje folget, sjocht der ûnferskilligens 
en egoïsme yn, want Sjolle sels yt wylst syn bern omkomme fan 'e honger. Haantjes 
1929,91 lykwols neamt Sjolle syn reaksje goedmoedich en Tetke hystearysk. Dijkstra 
hâldt it wat Tetke oangiet op "vrij scherp". Halbertsma lit him oer har hjir net út. Wat 
my oangiet, Tetke is lilk. dat is wol dúdlik, mar mei Sjolle leit it net sa ienfâldich. Sa't 
Halbertsma opmerkt, begjint er mei Tetke in stek te ferkeapjen: in keamerhouwer is 
neffens Junius syn oantekening ien dy't baas spilet. Unferskillich is Sjolle yn alle ge
fallen net, want hy ferwart him mei te sizzen dat eroan iten ta is. Ynstee fan fierder te 
stikelstekken wurdt er freonlik. Hy sprekt har ynlik ta mei "sey" en "moar". As er har 
earst net teplak set hie, soe men tinke kinne dat er har op 'e lije side krûpe woe. mar 
no sjoch ik der neat ûnechts yn. Tetke hat reden om him it iten te ferwiten. en omdat 
se net haatlik wurdt (9.16 e.f.) kin men har twadde oanfal reedlik neame. 
Dan folget in passaazje dêr't Brouwer 1966 II 16 net útkomt. likemin as oaren foar 
him, dy't ek mear as ien oplossing neame. Allinne Kalma 1923b.40 sjocht der sa't li-
ket gjin probleem yn en seit dat Tetke Sjolle net begrypt. Ik tink dat se him just hiel 
goed begrypt. Lykas Halbertsma 1840.267-268 en Dijkstra 1853,240 fetsje ik "het poc-
ken,/ In het pleage" (10,1-2) as ferwinskingen op. mar oars as sij begryp ik "Azste 
deste SJOLLE" (10,1) as: "Ast dat dochste, Sjolle", as in drigemint dus. Halbertsma 
1840,237 fertaaltmei: "Gelijkge doet, Sjolle?". Dijkstra 1853,240 mei: "Jawel terdege 
spaart gij uwe leden", wat my beide útsletten liket fanwegen it "Sjolle". dat yn har op-
fetting wat freonliks betsjutte moat en dat komt mei wat Tetke fierder seit net út. Hal
bertsma 1840,267 (en Brouwer 1966 II 16 mei him) hâldt in drigemint ek wol foar 
mooglik, mar dan út eangst foar wat neffens him yn rigel 9,23 mooglik ek bedoeld 
wêze kin, nammentlik dat Sjolle har mei in stok driget. Halbertsma seit derby dat er 
dat tocht hie, salang't er de oantekeningen fan Junius noch net koe (ed. Feitsma 
1956b,80). Ut dy oantekens blykt lykwols dat de rigel betsjut: "Myn skonken binne 
mear wurdich as deade prikken". It is dêrom frjemd dat Brouwer de âlde ynterpre
taasje fan Halbertsma dochs noch oernimt. Omdat Junius derby seit dat Sjolle syn 
sizzen sprekwurdlik is, liket it ûnmooglik dat Tetke him net begrypt. 
Tetke is dus poerrazend en begjint sels te flokken. Sjolle dêrfoaroer is en bliuwt 
freonlik. Men soe hast tinke kinne dat er Tetke flaaiket, want hy neamt har sa faak 
"moar" dat se him yn 'e reden fait en it wurd sarkastysk herhellet (11.1). mar Sjolle 
giet gewoan fierder mei "moar" en dat er dat freonlik bedoelt blykt wol út it hertlike 
"Tetke", dêr ' terharynde folgjende rigels mei oansprekt (cf. Dijkstra 1853,241). Dat 
syn freonlikens neat mei flaaikjen te krijen hat, bewust syn terjochtwizingyn 'e rigels 
10,13-15 wol. Hy doelt dêr op har flokken, dat Tetke ferdigenet mei it herheljen fan it 
argumint fan 'e hongerige bern (10,20-21). Dijkstra 1853,240, dy't net sjoen hat dat 
"gleon wird" nei earder ferwiist, tinkt dat Sjolle mei de "allerbitterste spot" har in lege 
pong foarhâldt! 
As Sjolle dêrnei derop wiist hoe't se feroare is, en hoe't se fan him holden hat (11,3-
20), dan is dat gjin feroaring fan taktyk sa't Haantjes 1929,91-92 - grif yn it spoar fan 
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Halbertsma en Dijkstra - tinkt, mar folhâlden yn reedlikheid en freonlikheid. Dy 
hâlding hat ek súkses, want Tetke reagearret net mei "Moaste", mar mei it sêfte 
"Meyste" (12,3), sa't Dijkstra 1853,241-242 al opmurken hat en har swijen op 'e léste, 
hertlike wurden fan Sjolle kin min oars útlein wurde as in teken dat se har troch him 
ynnimme lit. As se him net leaud hie, sa't Haantjes 1929,92 en Kalma 1938,113,115 
tinke, dan hie se dat sizze moatten. No kin men net ta wat oars beslute as dat de pro
blemen tusken har beiden oplost binne. Fansels freget de lezer him ôf hoe lang oft 
dat duorje sil (en tinkt er miskien dat dy Sjolle in handige moaiprater is), mar it ge
dicht stelt it sa foar as soe it lok wier begjinne, krekter: it realisearret it lok. It wurdt 
dêrtroch ta in idylle, krekt lykas de Tjerne. Ek Sjolle syn libbensnocht kin alles 
oan. 

Oan de ferskowingyn 'e ferhâlding tusken Sjolle en Tetke jout Stuiveling 1934 gjin 
omtinken. Hy hâldt ek gjin rekken mei de foarstelling fan saken en fettet de tekst sta-
tysk op as in tragedy: "Dit moast sa gean, it wier út dizze karakters sa fentofoaren al to 
sizzen west, it is needlot. Twa libbene eigen-krêftige, eigen-wetlike persoanen, mar 
twa dy't elkoars wezen net forstean koene do't it libben en in koarte ljeafde hjar ta
ge arre smiet".492 

Behalven yn it ferrin fan 'e hanneling en de foarstelling fan saken, uteret de lib
bensnocht him ek yn humor. It foarnaamste foarbyld fan humor is de ûnferwachte 
konfrontaasje fan Sjolle syn sjongerij oer leafde mei de hurde werklikheid fan syn ei
gen leafde. Dy konfrontaasje kriget fan de iene rigel op 'e oare syn beslach (9,5-6). 
Geastich dêroan is ek dat it gjin geafeint is dy't er sear docht (sa't rigel 7,15 fer-
wachtsje litte soe), mar syn eigen frou. Dêrmei wurdt de konfrontaasje ek ta in boart-
like fariant op 'e earste harderssang fan Vergilius, dêr't Tityrus syn geafeint yn op it 
sear komt. Sjolle en Tetke wurde sa meiiens tagelyk in bytsje Tityrus en Meliboeus. 
In oar foarbyld fan humor is it karakter fan Sjolle. Dy hat de gek mei himsels (7,1-6), 
sprekt syn merse oan (7,11), bliuwt nofteren ûnder Tetke har geraas en hy kin it moai 
sizze. Dat leste komt út yn de ferliking fan himsels as frijer mei in skierroek (11,21-
22). Halbertsma 1840,276 wit dy rigels ta har rjocht komme te litten: "Wanneer de 
raaf's winters een been tusschen de pooien heeft, draait hij den kop geheel scheef, 
om er de vleeschvezels en spieren, die er nog aan zitten, af te pikken. Het glimmend 
oog van dezen roofzuchtigen vogel drukt ondertusschen al de gretigheid uit, met 
welke hij van het been haast meer wil plukken dan er aan zit. Met dezen blik verge
lijkt Sjolle zijnen blik op Tetke. Verbeeld u den gloeijenden minnaar het hoofd ach
ter over en de wang naar den boezem zijner schoone gebogen, terwijl zijne smach
tende oogen van onderen op staren in de hare. Dit was onder-kypjen, van onderen 
naar boven kijken". Dat léste is lykwols grif net goed, ek al hat Brouwer 1966II17 in 
selde ferklearring. Wêrom soe der sa útdruklik "fen fore" by stean, as dochs al ien 
oansjoen wurdt? Boppedaf. de krie hat de bonke ûnder him, dat Sjolle sil ek wol nei 
ûnderen sjoen hawwe. Halbertsma sil wol tichter by de wierheid west hawwe, doe't er 
skreau: "Verbeeld u een winterkraai met een opstaande schenkel tusschen de poten, 
in wiens pijp hij van boven nederziet om het merg uit te pikken. Zo zag de vrijer van 
voren bij de halsdoek van de vrijster in om te zien wat hij niet zien mocht".493 

Oan Sjolle syn humor sit trouwens wol faker wat dûbelsinnichs. Wassenbergh hat 
yn'e rigels 8,11-12 al in "euphemismus elegans" sjoen,494 en dat docht Visser 
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26. Margaretha de Heer. doedelsekspyljende man mei hardersstêf.frou, bent en hún ùnder heat deade beam 
en foar/erfüllen hùs (GAL). 
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1982,157 ek. Oan wekker meitsjen mei muzyk kin ek al min tocht wurde. De hiele 
passaazje lykje trouwens erotyske taspilingen yn te sitten: it by elkoar driuwen fan 'e 
skiep (8,8); it gluorjen yn syn earmen (8,10; ferl. 4,22) en mooglik ek it "al het ick koe" 
(8,16). Ek op in oar plak tsjut Sjolle op seksueel kontakt. Yn de redaksje fan 1668 is 
dat amper mear te sjen, mar fanwegen de oarspronklike tekst sa't dy by Junius oerle-
vere is (" 't Huwgget mij het ick bedreau,/ Da ick dy it jild to treau"; ed. Campbell 
1948,59), soe ik dochs sizze dat " 't Nochlijck" (12,2) dêrop doelt. De ferbining fan 
oanbieden en oannimmen fan 'e knotte mei geslachtsmienskip wurdt ek lein yn 
Ansck in Houck, rigels 210-213 (ed. Brouwer en Hellinga), en dêr hjit it ek "nochlick". 
Sünder mis moatte dy seksuele taspilingen opfette wurde as in teken dat Sjolle in 
boerske tekst is. 

Yn dat ferbân wol ik ek wize op 'e mooglike boerske foarstelling fan saken yn it 
spyljen op 'e lillepiip. Behalven yn 'e oanhelle rigels wurdt de lillepiip ek neamd 
yn 'e rigels 7,14 en 9,5. Sjolle wurdt útdruklik tekene as doedelsekspiler. Al waarden 
doedelsek en fluit wol troch elkoar brûkt yn harderslieten, de doedelsek komt nef-
fens Smits-Veîdt 1986,178 (dy't har basearret op Cooper 1977,55) út 'e midsieuske 
harderstradysje fan 'e "bergerie", de fluit komt fan 'e klassiken. Yn oerienstimming 
mei dat ferskil spylje, nei myn yndruk, boeren altyd op in doedelsek, noait op in fluit. 
Dat ek yn 'e santjinde ieu de lillepiip literêr bekend stie as in boere-ynstrumint, kin 
blike út in liet fan J. Vos út it Utrechts Zang-Prieeltjen: 

De Luyt/ Fyool/ de Harp/ en oock 
De Sak-pyp/ en Schalmey/ 

De Trommel/ Fluyt en Boere-lul/ 
Voort alderleye meer snare spul 

5.3.7.6. Untstean 
Op it earste gesicht liket it miskien frjemd, dat GJ op in luie kreamer in gedicht 

makke, mar hat men ienkear de ferbining lein mei it genre fan 'e klassike harders-
dichten, dêr't ïtotium in sintraal tema yn is (Rosenmeijer 1969,65-97), dan giet jin in 
ljocht op. Luiens is hjir by GJ soargeleazens: Sjolle feit yn 'e sinne, ferjit it wurk, 
sjongt in liet en is alles treast. 
Wat earst west hat: it idee om in hardersdicht op syn frysk te imitearjen, of it motyf 
fan in petear tusken man en frou. is min út te meitsjen. De figuer fan de luie kreamer 
liket it beste fia it hardersdicht te ferklearjen, want kreamers gongen der neffens it 
begjin fan it gedicht foar dat se soargeleas wienen en sa'nen moast GJ hawwe, woe er 
in klassike harder imitearje kinne. Mar de strideraasje tusken man en frou liket wer 
los fan it hardersdicht ûntstien te wezen. Miskien tankje dy beide figueren har unt
stean dochs oan Ansck in Houck, in relaas tusken mem en dochter oer 
ûnberoaide leafde. 

In literêre ferklearring fan it untstean, sa't ik dy hjir jûn haw, liket my fïerhinne ge-
nôch. Haantjes 1929,94 en Kalma 1938,213 sjogge de tekst as in morele warskôging, 
Gosses 1940,85 mient dat GJ's eigen spanningen yn it wikseljen fan 'e stimmingen 
werom te finen binne. It iennichste biografyske dat der neffens my yn sitte kin is de 
nocht oan it meitsjen fan sokke fleurige teksten as Sjolle en Tjeme, mar hoe persoan-
lik oft dat wie, is min út te meitsjen, omdat der om 1640 hinne mear ferdivedaasjelek-
tuer yn it Frysk útkaam (sj. 5.3.6.6). 
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5.3.8. Ljeafde (13-14; JHB 18-19) 

5.3.8.1. Boamen 

5.3.8.1.1. Literêre teksten 

5.3.8.1.1.1. Foarbylden 

1. D. Camphuysen, Lof van Deugde (yn: Stichtelycke Rymen . . . 1647, 7-9) 

SANG: Si tanto gratiosa. Of: O schoonste Personagie. 
O Deugdt, gy zijt soo schoone, 13.1 
Ghy zijt soo schoon' en waerdigh om beminnen: 13.11 
Gy zijt so mildt in 't honen, 14.15 

Aen allen die door u sich selfs verwinnen. 
Dat wie u siet, 13.9 
En nochtans yet 

Heeft boven u verkoren, 13.2 
Of sonder kennis, 13.10 

En menschelijk begrip moet zijn geboren, 13.12 en 15 
Of door qua wennis. 

En bosen wil de reden heeft verloren. 

Op dit liet fan Camphuysen moat in liet fan C.J. Wits weromgean, safolle liket dat 
derop. It stiet yn Wits syn bondel Stichtelycke Bedenckinghe (1649) 16-18 en hjit 
"Deucht-lievers Vryagie-Liedt", op 'e stim "Doen Daphne d'overschoone Maeght 
&c". Miskien hat GJ dat ek sjoen, want dér sitte in pear eleminten yn, dy't er allinne 
mei Wits dielt. Boppedat ûntbrekt yn it liet fan Camphuysen it besef fan eigen te-
koartsjitten by de minner, dat by GJ en Wits just alle klam kriget. 

Deucht waerde Lief/'o heyl'ghe Maeght 13,1 
V schoonheyt treckt tot u mijn hert/ Ziel/ en sin 13.6 
Mijn Gheest na u ghestadich jaeght 
En wenscht om het soet van u gaefrijcke Min 13.14 
Sonder uw gunst moet ick klaghen cf. 14. 21-24 
Buyten u/ o Deucht/ leef ick in verdriet 
Laet mijn gunste u behaghen 
Op dat ick't soet van u we'er-liefd' geniet 

Want die u trouw'lyck dient 
Ghy trouwheydts loon verlient 

Dus dwinght u liefde mijn vrye Jeucht 
Om te dienen u/ Liefste/ volmaackte Deucht. 13,11 

Die u ontbreekt/ of niet en mint 13.9 
En is niet rijck/al had' hy een Konincks'goedt 

Yn de folgjende (tredde) strofe winsket de minner "vast na dien dach/ Dathy verhuy-
sen mach./ Om met u/ Deucht, van Godlijcken aert/ Te zijn in Echt// Eeuwigh op
recht// Vast ghepaert", wat op ierde troch it sündige fleis ûnmooglik makke wurdt. 
Camphuysen beslút mei: " 't Is recht en reden/ Dat Loonders wil loon-hebbers Wet 
moet wesen". 
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2 H- Spiegel, Hertspiegel 3,189-192 (1614, sitearre nei De Jong 1930; A. ten Broecke 
Hoekstra yn 81.1985.01; ek Buisman 1935,40) 

14, 5-12 
Ghelijck den vaak-ghequest oud smits voordacht opletten, 
Zich vailichlijk behoedt voor s'viers bekende hetten. 
Maer doch zo onverhoeds zyn ruekelooze hand, 
tHeet Element ghenaakt, hem treft onlieve brand. 

5J.8.1.1.2. Parallellen 
By de Foarbylden haw ik in liet fan Camphuysen opnommen, mar der is noch in 

oar liet fan him, dêr't GJ syn gedicht op liket. Dat is 't Lof van Liefde yn Stichtelycke 
Rymen (1647) 151-162. It liket my net ûnmooglik ta dat GJ dêr ek in foarbyld oan 
nommen hat, mar it probleem is dat de dúdlikste oerienkomsten ek yn 1 Kor. 13:4-7 
sitte, dat Camphuysen útwurket. Dêrom kies ik de feilichste wei en set dit gedicht by 
de Parallellen. 
't Lof van Liefde bestiet út fiif sangen. Trije yn it bysûnder sitte eleminten yn, dy't jin 

oan GJ's liet tinke litte. De beide earste rigels fan GJ (13,1-2) lykje op de léste rigel 
(dy't hieltyd wat fariearre wurdt) fan de strofen fan 'e earste sang fan 
Camphuysen: 

Maer Liefde gaet te boven, te boven, te boven, te boven, te boven, 

en op de earste beide rigels fan de twadde: 
Alderlieffelijckste Liefde ware Ziehverheugenis 
billijck wort gy hoog verheven boven alles watter is. 

Mear oerienkomsten binne der mei de beide earste strofen fan de tredde sang, dy't in 
útwurking fan 1 Kor. 13:4-7 is, sa't derby stiet. Opmerklik is it ferskil yn ynhâld fan 
de earste strofe en it refrein mei GJ: wat dêr sein wurdt keart er om. By Camphuysen 
begrypt de minner Leafdes aard, by GJ (13,11-16) sjit syn begryp krekt te koart. De 
léste strofe fan GJ liket op de twadde strofe fan Camphuysen, "Schijn-ljeafde" en 
"ondild" dogge jin tinken oan "ware Liefde", dat fierderop by Camphuysen hieltyd 
weromkomt (soms as "(op)rechte Liefde"), en oan "lanckmoedicheyd", dat fierderop 
werom te finen is yn: "Want sy verdraegt, gelooft,/ Hoopt, duldet alle ding". Ek 
"frjuenlijckheid" komt (yn it nederlânsk dan fansels) by Camphuysen foar. 
Yn de folgjende (acht) strofen wurde fierdere eigenskippen fan 'e Leafde neamd en 
ek wat se har minner allegearre wol net jout (cf. by GJ 13,13-14). De beide earste stro
fen binne sa: 

In des beminden lof 
Wierd noyt beminder moe'. 

Voor al, als lovens stof, 
Vloeyt overvloedigh toe. 

Die Liefdes aert verstaet en ließ. 
Het valt hem pijn, swijgt hyd'er van. 

En't is, of schijnt een eerendiefl, 
Het goei niet prijsen als men kan. 

Kom dan by. 
Sing met my, 
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Minnaers die Gods minn'. 
Trou ließ en trou beleeft. 

't Lof heeft klem. 
Dat door stem. 

Van sukk mensch kom! in. 
Diel ding verstaet en heeft. 

Vol van lanckmoedicheyd 
Ist hert daer Liefd' heeft stee. 

Vriend'lijcke goedicheyd 
Brengt sy geduyrig mee. 

Wech stugheyd wraeck. en hen-gestoor 
Daer sich de ware Liefde vind. 

De minnaer doet en lijd veel Voor 
En Van de gene die hy mint. 

Kom dan hy etc. 

It motyf fan "e leafde dy't de minnerlúktas it fjoerin mich (GJ brûkt itek yn tekst 
77, bis. 460.58-60). wie yn 'e santjinde ieu algemien bekend. Harrebomée I 370 en 
Stoett I 1039 nimme it vn har sprekwurdesamlingen op en ferlykje Herders Henkel/ 
Schöne 1967.910. 

Ek al om it "on-beschie" fan rigel 14.4 litte de fjirde strofe en de rigels 14.19-20 jin 
tinke oan de léste rigel út "e Voorreden Tot deJeught yn P.C. Hooft syn Afbeeldinghen 
van Minne: "En gheef de Min gheen schult, maer's Minnaers onbescheyden raet" 
(Leendertz/Stoeft 1115). J. Scheïtema ferwiist by de rigels 14.5 e.f. nei Cats syn Sinne-
en Minne-beelden.™ Hy bedoelt faaks nr. 2(1618). mar dêr giet it om in stik barnhout 
net om in stik izer (sj. ek Dijkstra 1853.243). 

Petrarkistyske motiven of bylden - ik nim hjir sokken dy't Hoffmeister 1973.15 e.f. 
neamt - binne de skientme en de wredens fan de leafste dy't har minner mei in striel 
út har eagen treft (13.3:14.1-2; 13.5) en de pinigc. ferwúne. healdeade minner dy't om 
help foar syn kwaal freget (14:3. 21. 22 en 24).*Ek de ferliking mei de mich dy't yn it 
kersfjoer fljucht is petrarkistysk. Ofhinklikheid fan in epigram fan R. Visscher. dêr't 
Boamstra 1939.32 by de rigeis 14.21-24 oan tinkt. liket my om it algemiene karakter 
fan it motyf net wierskynlik. Visscher hat: "Meysken door der minnen dwanck. Ben 
ick cranck. Wilde ghy de sieckt ghenesen. Ick soude segghen met vrolijk wesen. 
Grooten danck" (oanhelle neffens Brouwer 1966 II 19). 

5.3.8.1.2. Bibel 
Motto: 1 Joh. 4:8 (GJ sels). 
Sjoch fierders by Ynterpretaasje. 

5.3.8.2. Genre 
It fers is in leafdesdicht. besteande út in liet en in kwatryn. dat rjochte is oan de 

personifiearre leafde. 

Wat de strofefoarmen oangiet. de strofe fan it liet komt fierders by GJ net mear 
foar. Neffens Frank 1980.593 wie eryn 'e santjinde ieu seldsum. yn 'e achttjinde po-
pulêr. mar yn Nederlân waard er ek yn "e santjinde ieu faak brûkt. sa't út it oersjoch 
ûnder punt 5.3.7.3 blykt. De strofe fan it kwatryn is deselde as dy fan tekst 46.8 (bis. 
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132), dêr't GJ as wizen by opjout de psalmen 118 en 140 enNeri o schoonst van u gebuy-
ren. Frank 1980, 232-238 hat him foar de achttjinde ieu net folie fïïn. 

5.3.8.3. Datearring 
"Prins Roberts mars", ien fan de beide wize-oantsjuttingen boppe it fers, kin GJ 

neffens Wadman 1956b,310 net foar 1646 brûkt hawwe, omdat doe sa likernôch de 
prins Ruprecht dêr't op doeld wurdt, as oanfierder fan de royalisten tsjin Cromwell 
bekend waard en ek omdat it âldste fynplak fan 'e wize-oantsjutting by Jansen 
1956.27 út 1646 is. Yn it apparaat-Veldhuyzen op it Meertensynstitút te Amsterdam 
sit noch in eardere opjefte (út P. Dubbels, Helikon; 1645), mar dat skeelt mar in 
jier. 
No hoege dy dingen neffens Wadman noch net te betsjutten dat it gedicht ek fan 1645 
of letter wêze moat, want GJ soe de wize fan "Prins Roberts mars" letter tafoege 
hawwe kinne, nei't er earder it fers skreaun hie op 'e àldere wize fan "Een Ionck-
vrou . . . "dy't der tuskenheakjesûnder stiet. Dat kin, mar der binne fansels ekoare 
mooglikheden om de dübele oantsjutting te ferklearjen, lykas ûntstean fan it fers yn 
in tiid dat de earste wize noch net lang bekend wie. As Wadman syn ûnderstelling 
wier wêze soe, dan mocht men yn mear gefallen as der no binne sokke dübele oan-
tsjuttingen ferwachtsje. 

De staveringfan "groundearje" (13,15) mei in ou jout Feitsma 1974,512-513 reden 
ta iere datearring, dat wol sizze op earder as 1653. Ek "glanz'-glorret" (14,6) soe om 
syn o-stavering ier wêze kinne (cf. Feitsma 1974,333). 
It wurd - mei farianten - komt fierders allinne yn lette teksten fan ein 1654 ôf foar: 
glans gloor (tekst 64, bis. 412,9; te datearjen op 11-11-1654 of letter); Glanz-gloarret 
(tekst 27, bis. 48,8; te datearjen op 17-1-1655, Feitsma 1974,587); gloarre-glanzgjet 
(tekst 42, bis. 87,4; te datearjen tusken 12 en 19-12-1656, GJ sels yn de brieven 19 en 20, 
bis. 338,9 en 20); Glansgloor-schoon (tekst 70, bis. 441,8; te datearjen op 1659, it jier fan 
publikaasje; it foarwurd is fan 25-3-1659); Glanz-gloarjende (tekst 43, bis. 90,9; te da
tearjen op of fuort nei 30-4-1659, doe't Gabbema lânskipsskiedskriuwer waard); In 
gloor, inglansch (tekst 73, bis. 452,4; te datearjen foar 29-4-1660 NS, de deitekening fan 
de opdracht fan de blomlêzing dêr't it fers yn publisearre waard); glans en gloorglimp 
(tekst 74, bis. 454,3; te datearjen yn of foar 1661 doe't de tekst publisearre waard); en 
dan fierders noch yn 'e psalmberiming, dêr't it wurd hiel faak yn foarkomt: psalm 
104, tekst 46.40, bis. 206,4: Glanz-gloarjend'; psalm 85, tekst 46.42, bis. 212,8: Jon glanz', 
Jon gloar); psalm 62, tekst 46.43, bis. 213,21: Mijn glanz', mijn gloar'; psalm 50, tekst 
46.46, bis. 225,24: Fol eer '-glanz '-preall'zijn huwz yn-gloaren; psalm 79, tekst 46.47, bis. 
222,18: Gleon-gloar'-glanz'; psalm 24, tekst 46.48, bis. 228,3: gloar-glanze'; en psalm 2, 
tekst 46.49, bl. 219,9: God glinst're gloar't ijn gloey-gleon' glanz'e om-glezze. Dy léste 
psalm is te datearjen tusken 14-7 en 17-9-1655 (sj. Feitsma 1971,219 en Feitsma 
1974,508), de oaren - omdat se by de lésten hearre - foar 't neist net fier foar 14-7-1655 
(cf. Popkema 1983,67). Ek dy fynplakken lykje dus te datearjen op 1654 of letter. 

Op grûn fan de rigel "De' yen' neamtse wread, hird, doaf in blijn" (14,1), dêr't er it 
swiere ritme fan it lettere wurk yn heart, hat Gosses 1940,87 it fers gans letter datearre 
as Kalma 1938. Hyneamt 1650; bydy datearring moat betocht wurde, dat er der stil-
swijend fan útgiet dat it fers foar de moeting mei Gabbema skreaun is. Dêryn sleat er 
oan by de gongbere opfetting dat dit en oare leafdesfersen iere fersen binne. 
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Om de ynhâld fan it kwatryn datearret Kalma 1938,73-74 it gedicht foar 1637. Wad
man 1956b,309-320 slút him wat it kwatryn oangiet derby oan, mar it liet is neffens 
him út letter tiid. Hy folget Kalma yn syn argumint dat it kwatryn om it "erotysk-
bluisterige" in ier fers is. Neist ferskil yn ynhâld is in oar argumint foar Wadman (dat 
ik oan lesoantekeningen út 1957 ûntlien dy't M.K. Scholten myjoech) om tusken liet 
en kwatryn ferskil yn ûntsteanstiid oan te nimmen de ûngelikense stavering fan 'e 
elizy yn beide. Fan de santjin gefallen yn it hiele gedicht binne allinne de beide út it 
kwatryn ("dobbe ig" en "Witte Y") net mei in apostrof oanjûn. Datliket in opmerklik 
ferskil, mar it ûntbrekken fan in apostrof is gjin argumint foar in ier fers, want de 
apostrof mist bygelyks ek yn tekst 43 en dat gedicht is fan 1659. 

Op grûn fan it foargeande kom ik ta in datearring om 1650 hinne. 

5.3.8.4. Histoaryske eleminten (p.m.) 

5.3.8.5. Ynîerpretaasje 
Haantjes 1929,94 en Kalma 1938,105-106 sjogge beide yn it fers de útdrukking fan 

it skuldich fielen of tekoartsjitten yn it omgean mei de ierdske, eroatyske leafde. al is 
Kalma net hiel dúdlik, want hy beslút mei te sizzen dat it "in tige idealisearre, heal 
Platonyske, heal Kristlike ljeafde [is] dy't yn it fers bisongen wirdt" en oan de ein fan 
syn boek hjit it nei oanlieding fan dit fers: "as minsken bilibje wy de godlike ljeafde 
nea suver, mar hja laet ús jimmeroan"; Kalma 1938,190. 
Haantjes neamt it tekoartsjitten in "gebrek aan tucht", Kalma - wat minder konkreet 
- it besef "dat as alles yn ljeafde net nei winske giet, de oarsaek yn yensels leit". Nef
fens it fers bestiet "eyn schild" (dat twa kear neamd wurdt: 14,11 en 20) lykwols út 
"schijn-ljeafde', in ondild" (14,18). Skynleafde, dat net ien fan beiden achtslein hat, 
is yn earste ynstânsje wol dúdlik, mar 'ondild" fertaalt Epkema 1824,327 mei "onge
duld" en Brouwer 1966II19 as "ûnmacht, tokoartoan bihearsking". It "tokoart oan 
bihearsking" sit lykwols ticht by "Ungeduld" (al slút it fansels oan by Haantjes syn 
"gebrek aan tucht") dat sa lykje Epkema en Brouwer it yn 'e grûn dochs mei elkoar 
iens te wezen. Der is miskien ek in oare betsjutting mooglik. GJ brûkt "ondilde" (mei 
in -e) noch twa kear (339,7 en 361,17) en der is itek "Ungeduld", mar ek komme foar 
"on-dild'lijcke" (279,28) en "dilde" (58,2 en 60,6) en dy wurden hawwe te krijen mei 
"ferdrage"; "ondild" soe dus tinkt my ek "net ferdrage wolle, net ferneare kinne, te-
koart oan ferduldigens" betsjutte kinne, it tsjinstelde fan lankmoedigens. 
It tekoartsjitten is net in persoanlik tekoart sa't Haantjes it neamt, mar algemien-
minsklike ûnmacht, want it is gjin "ik" mearyn rigel 14,17 dy't yn skyn leavet en gjin 
pine lije wol, mar in "wy". Sa is ek gjin minske-yn-it-algemien by steat om de leafde te 
wurdearjen of har jeften te begripen (13,12-16). Gjin faam (13,3) kin har belykje 
- koartsein it is fêst de leafde dy't ivich is, deselde as út it motto ("Die niet liefheeft, 
die heeft God niet gekend, want God is liefde"). Godlike trekken soenen útkomme 
kinne yn 'e foarstelling fan 'e leafde as freonlik, myld en "glânsgloarjend sûnder ein" 
(14,13-16), dy't oanslút by GJ's Godsbyld yn'e psalmberiming (5.3.45.5; sj. foar 
"glânsgloarjend" yn 'e psalmen 5.3.8.3). 
Oft dy leafde geastlik is, en net ierdsk, is lykwols de fraach. Dat soe sa wêze kinne as it 
yn de strofen 3 en 4 oer in oar soarte leafde gong as yn de strofen 1, 2 en 5, want de 
leafde yn de strofen 3 en 4 is sûnder mis ierdsk. Men soe faaks wize kinne op it ferskil 
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yn haadletters en lytse letter. Yn de strofen 1, 2 en 5 is it altyd "Ljeafde", yn strofe 3 
stiet "ljeafde", mar dat liket te min en net neidruklik genôch om dêr in ferskil yn soar-
ten leafde op te basearjen. Boppedat rinne de strofen 3 en 4 parallel mei de léste rigels 
fan strofe 5 (cf. it gelikense "eyn schild" yn 14,11 en 14,20). GJ makke oars wol ûn-
derskie. Yn tekst 32 set er neist elkoar de "lib-teel-swiete MINN"' en "de' heagst-fol-
macke' oer puwck-ljeafd' " dy't "kielt nogg' eyn't" (73,15 en 25). 
It kwatryn moat as ûnderdiel fan it fers wol opferte wurde as in utering fan langst nei 
dy leafde, al hoe ierdsk oft de leafde (hjir ek "Minn'" neamd!) dêr oars ek 
oandocht. 

It plak fan it fers yn 'e FR en it algemiene karakter binne grif net tafallich, sa't 
Kalma 1938,190 ek fan betinken is. It gedicht past ommers mei syn algemiene titel 
"Ljeafde" by útstek oan it begjin fan in rige leafdeslieten en -gedichten. Dêr komt 
noch by dat de folchoarder fan dy rige foarsafier't my taliket (Kalma hat in oare 
chronology) net neffens tiid fan ûntstean is. Op de iere teksten 6 en 7, dy't mei elkoar 
gearhingje en oars fan karakter binne as wat dernei komt, folgje dit en in pear oare 
lieten dy't nei alle gedachten jonger binne as oaren fierderop, lykas 17, dat Junius 
meikrigen hat en dat dêrom fan 1646 of earder wêze sil (3.4.3.2,6). 

5.3.8.6. Untstean 
It fers is mooglik in reaksje op Camphuysen, want by Camphuysen "verstaat en 

heeft" de minner de leafde, wylst er dat by GJ krekt net kin. In oar ferskil is dat 
Camphuysen rekkenet op lean nei wurk, wylst GJ de klam leit op it tekoartsjitten fan 
de minsklike leafde. Dat léste docht ek Wits, in dichter út it fermidden fan de Neiere 
Reformaasje (Ros 1988,8), dy't yn syn Deucht-lievers Vryagie-Liedt (5.3.8.1.1.1) 
skriuwt: 

d'Onwaerd' mijns aerdes verdurventheyt 
Belet my met u myn heel volkomen Trou/ 
Hierom mijn Geest uyt liefde schreyt/ 
Leyt onder het pack van't yd'le Vleesch in rou/ 

In oare ympuls hat faaks it besykjen west om in personiflearre leafdesdicht sa te 
skriuwen dat it op in wrâldsken like. Dat GJ der nocht oan hie om mei de middels 
fan 'e eroatyske poëzy fersen fan in oare strekking te skriuwen, is ek oan de teksten 9 
en 10 te sjen. 

5.3.9. Reontse Ljeafde-Gâl (15-16; JHB 20-21) 

5.3.9.1. Boarnen 

5.3.9.1.1. Literêre teksten 

5.3.9.1.1.1. Foarbylden 
1. J. van den Vondel, Stedekroon van Fredrick Henrick (yn: id., Poëzy 1651,44-46 (Vis
ser 1988e,63)) 

Visser hat de oerienkomsten sa ûnder wurden brocht: "Wat de sfear oanbelanget 
liket Reontse Ljeafde-gâl gans tichter [as by Hooft syn Periosta] te kommen by in 
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Vondel-fers, t.w. Stede-kroon van Frederik Henrik, him tawijd op "den groten triomf 
van Maastricht" út 1632. Ek dat giet op 'e wize fan Periosta. Ek dat is in nacht-fers: it 
begjint mei de rigel "Die bange nacht, doen Alexanders dolk [yn oare edysjes: 
volck]" en wy notearje, dat yn 'e foarste strofe it rym dolk-kolk foarkomt, wylst Gys-
bert rymket wolck'-kolck. Dat, soe men sizze, kin gjin tafal wêze. De neare sfear, dy't 
Gysbert opropt mei syn troch wolken omflueze moanne en syn "Fjild, wetter, luft 
oer-teyn mey tjuester bruyn" krije by Vondel in noch slimmer aksint. Hy hat it oer: 
"De lucht besmet, en beemd en waterval/ Met pest en blauw vergift en groene gal". Ik 
gean noch efkes fierder: soe sûnder dat wurdsje "gal" yn Vondels sechte rigel Gysbert 
syn fers Reontse Ljeafde-gâl doopt hawwe? En soe Reonts wol sa drôvich oan it strân 
skriemd hawwe as de Trichtse (= Maastrichtse) Maagd har oan 'e Maas-igge net 
foargien wie? Ferl.: Die nacht gedenkt hoe droef de Trichtse Maagd/ Gesleept, ge
boeid op haren oever zat". 

Ik soe dêr noch oan taheakje wolle dat Stedekroon ek in poliryk fers is (lykas GJ si-
nes: sj. Ynterpretaasje). By Vondel giet it om de striid tsjin Spanje. Syn gedicht spilet 
yn 1579. Hy lit de streamgod fan de Maas de lettere oerwinning fan Frederik Hendrik 
foarsizze. In allegory is it fers fan Vondel net, mar de personifikaasje fan Maastricht 
stiet der fansels net sa fier fan ôf. 
De beide earste strofen, dêr't de wurdlike oerienkomsten har ta beheine, binne 
sa: 

Die bange nacht, toen Alexanders volck 
Zich droncken dronck in lecker burgerbloet, 

En grimmigh borst uit d'onderaerdsche kolck, 
Gelijck een slang, getrapt van vyants voet. 

De lucht besmet en beemt en waterval 
Met pest en blaeu vergift en groene gal: 

Die nacht gedenckt hoe droef de Trichtse Maeght 
Gesleept geboeit op haren oever zat, 

Gedootverft en door vier en vloet gejaeght, 
En afgewaeckt, en strijdende afgemat. 

Zy klaeghde 't leet den Vaderlijcken Stroom, 
Wiens geest verscheen in haer' benaueden droom. 

2. Ovidius, Heroides 10 

Vondel syn nachtlike faam oan it wetter hâldt grif ferbân mei in klassike topos. De 
figuer fan in wanhopige frou oan it strân dy't troch har leafste ferlitten is, komt ûnder 
de klassiken foarby Catullus, Carmen 64 (Ariadne en Theseus); Vergilius, Aeneis 4 
(Dido en Aeneas); en mear as ien kear by Ovidius: Met. 11 (Alcyone en Ceyx), Heroi
des 5 (Enone en Paris) en Heroides 10 (Ariadne en Theseus). Kramer 1947a,122 
neamt Catullus, Vergilius en Ovidius Her. 5, mar net Her. 10 en dêr is no just de oer-
ienkomst it grutst mei. Dêr sitte eleminten yn dy't GJ ek hat, mar dy't yn de Stede-
kroon fan Vondel ûntbrekke, dat it liket derop dat GJ Vondel oanfolle hat mei Ovi
dius' Heroides 10. Klassike eftergrûn by GJ is sa ûnwierskynlik net, want yn de beide 
léste rigels fan it gedicht skynt dy ek troch. It is dêr yn de Heroides - lykas by GJ -
nacht, de moanne skynt, de faam sit oan it strân, ropt de namme fan har leafste, fait 
yn swym, komt wer by en ropt syn namme wer. 
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De oerienkomsten dy't Kramer 1947a,125-126 mei tekst 24 {Paris forlittende Enone) 
neamt, binne folle minder sprekkend. De measten fan dy oerienkomsten binne trou
wens, sa't Visser 1975,10 opmurken hat, te finen yn it liet fan Krul dat GJ brûkt hat, 
mar dat Kramer net koe. Wat dêr net yn stiet, is it stom wurden en it fersjitten fan 
kleur, mar dat kin dochs net opweagje tsjin de oerienkomsten mei Her. 10, dy't net yn 
Paris forlittende Enone steane. 
Ik nim hjir Her. 10,17-37 oer en lit de passaazjes dy't parallel rinne mei guodden út de 
rigels 15,1-10 fan GJ, troch oar printsjen útkomme. 

Lima fuit; specto, siquid nisi litora cernam. 
quod videant oculi, nil nisi litus habent. 

nunc huc, nunc illuc, et utroque sine ordine, curro; 
aha puellares tardat harena pedes. 

interea toto clamavi in litore "Theseu!": 
reddebant nomen concava saxa tuum, 

et quotiens ego te, totiens locus ipse vocabat. 
ipse locus miserae ferre volebat opem. 

Mons fuit - apparent frutices in vertice rari; 
hinc scopulus raucis pendet adesus aquis. 

adscendo - vires animus dabat - atque ita late 
aequora prospectu metior alta meo. 

inde ego - nam ventis quoque sum crudelibus usa -
vidi praecipiti carbasa tenta Noto. 

ut vidi haut dignam quae me vidisse putarem, 
frigidior glacie semianimis^ue fui. 

nee languere diu patitur dolor; excitor illo, 
excitor et summa Thesea voce voco. 

"quo fugis?" exclamo; "scelerate revertere Theseu! 
flecte ratem! numerum non habet illa suum!" 

Haec ego; quod voci deerat, plangore replebam;496 

3. J.H. Krul, Cypriaens Minne-klacht, Aen Rosemond (yn: 't Amsteldams Minne-
Beeckie . . . 1645,46-47 (Visser 1975,7)) 

Om redenen dy'tyn 5.3.7.3 neamd binne, jou ik hjir de tekst út ïlMinne-Beeckie, dy't 
lykwols amper ferskilt fan oare redaksjes. De oerienkomstige rigels by GJ ha 'k der-
neist set. As stim wurdt opjûn "Alst begint". Dat betsjut dat it songen wurdt op de 
wize fan 'e earste rigel, wat dus op algemiene bekendheid fan it liet wiist. 

Vliedt heen droeve suchjes 15,13 
Nae mijn Rosemond/ wiens hertje brant (eylaes) van soete minne/ 
Venus uwe vruchjes 
Wortelt ghy in 't hert van mijn verliefde lieve Moorderinne: 
Droeve traentjes mocht ick u mengen in haer bloet/ 15,17 
Roosemond ick weet/ mijn smert/ mijn leet/ 15,18 
Beweeghden u ghemoedt. 15,18 

Maer wat ist o Goden/ 16,2 
Of ick klaechjes/ traentjes suchjes offer aen mijn Rosemonde/ 16,1 
Ghy (door u gheboden) 
Hebt haer in de Min met trouws beloften waerdiger verbonde. 
Vlieght ten Hemel droeve suchjes/ tuyght aen de Goon/ 
Dat ick om de min/ van mijn Goddin 
Moet sterven duysent doon. 
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Ach hoe ken ick leven? 16.7 
Als ick (Rosemont) hedenck hoe ghv in kusjes van de Minne 
Sult ten offer gheven 
Lipjes/ horsjes Hertje/ Zieltje jae u zelfs Aerdsch Godinne. 
Droeve gedachtjes sullen my tuygen wat u geschiet/ 
Lieve Minne-vreucht// de Lent mijns jeught/ 
Moet smooren in verdriet. 

4. Ovidius, Met. 1, 677 e.f. 

Neffens Theobald 1909,267 is it iennichste klassike plak dêr't Mercurius yn stee 
fan in lier in fluit hat Ovidius, Met. 1.677 e.f. Mercurius deadetdêrmei liep fluitspyl-
jen Argus, sa't neffens Reonts mei Frieske barre sil (16,12). 
Sjoch ek by 5 hjirûnder. 

5. Horatius, Od. 3.11 (J.H. Halbertsma yn 248 Hs, PBF; sj. ek Kramer 1943.27) 

De moard fan de fyftich keningsdochters (op ien nei) op har manlju (cf. 16.13) is 
wol op mear plakken by de klassiken te finen. mar Horatius neamt, hoewol los dêr-
fan, yn itselde gedicht ek it betsjoenende sjongen (net fluitspyljen) fan Mercurius, 
dat dy fammen ferrifele ("dum grato Danai puellas/carmine mulces") en syn gedicht 
hat GJ dêrom miskien dochs troch de holle spile. Dy moard barde yn Argus, dêr't 
Danaus (de heit fan de fyftich fammen) kening wie, wat mooglik de ûnderstelling sti-
pet dat yn rigel 16,12 op 'e dea fan Argus doeld wurdt (sjoch 4 hjir boppe). De betsjoe
nende sang fan 'e mearmin (16,10) kin ek in ferbining mei Horatius wêze. 

5.3.9.1.1.2. Parallellen 
J.H. Halbertsma hat(yn 81.1985.41) by rigel 15,2 ferwiisd nei Horatius, Epod. 15,1: 

"Nox erat et caelo fulgebat Luna sereno". mar de iennichste oerienkomst is dat beide 
gedichten mei de nacht begjinne. Kramer 1947b,99 sjocht yn de earste rigels fan GJ 
petrarkistyske natuersymbolyk, wat neier ûndersocht wurde moatte soe, mar rou 
drukke se yn alle gefallen út. Ta in bewiis en meiiens om sjen te litten dat GJ hjir in 
topos brûkt, helje ik in pear foarbylden oan út Klioos Kraam. Se soenen maklik út 
oare bondels oanfolle wurde kinne. It iene is út Tranen Gestort over't koninklijke lijk 
van Karel Stuart fan L. Sanderus (I 260): 

Zink, goude Son, verberg uw' glanssigh aanlicht, 
Bestraal niet meer deez goddelooze Aard', 

Duik, silvre sterren, schuyl'u achter 't maanlicht 
Dees moortkuyl is uw' schoone glans niet waerd'; 

It oare is út 'e Lykklacht Over Zijn Hoogheidt Fredrik Henrik, Prince van Oranje fan 
R. Anslo (II 55): 

Zink, goude Zon, gy kunt, door morgenstralen, 
Niet lichten, van 't benaauwdt en droevig hert, 

De nevelen, die daar op nederdalen. 
De droefheydt is de pijnelijkste smert. 

Blusch dan om hoog uw versch ontsteeke lampen. 
Bedeck nu vry uw stralende aangesicht, 

Met schaduwen en wolken, droef van dampen. 
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Ek Gabbema wol yn syn Rampzaalig sterflot In't overlijden van Alben Gualtheri (I 
168) dat "De zon verbergh zijn glans". 
Ek oarloch en strideraasje ferbyldet de nacht. GJ sels freget yn tekst 30 (Reamer in 
Sape; 59,17-19) as er it skeel beskreaun hat: 

Goune SINNE duwck in blieu, 
Loyts oone' oore'igge' hinne, 

Werzzet Dy uwz stjonck-bedrieu. 

In oar foarbyld jout it titelleaze drompelfers fan Gellius Boetius foar De herder Israels 
(1664) fan F. Elgersma, dat begjint mei: "Hoe raest en blaest en briescht de schorre 
Krijgs-trompet": 

Dies zwijmt de gulde Son van schrick aan 't Firmament, 
De Maen bederft als inch, de silv're floncker-sterren, 
In nevel, mist en damp als door malkaér verwerren, 

Een swarte duysternis ontciert haar fiere Tent. 

Kramer 1947a,121 seit dat de wurden "dijn hert, dijn siel, dijn sin . . . ljeaf' (15,11-
12) op "En ghij myn Lief, mijn Licht, mijn Leven" útPeriosta fan Hooft weromgeane, 
mar dêr liket my de oerienkomst net grut genoch foar. Eksklusyf is sa'n trijedûbeld 
mijn/dijn grif ek net, likemin as de oare parallellen dy't Kramer út oare gedichten 
mei Hooft neamt: "mijn treasf" (16,12) en "Meeremin" (16,9). De opfetting dat GJyn 
dit fers op Hooft weromgiet, is ynjûn troch de stim Periosta, dêr't de earste rigel fan in 
gedicht fan Hooft mei begjint. Haantjes 1929,96 en Kalma 1938,168 hienen lykwols 
fêststeld dat oare oerienkomsten as yn melody en strofefoarm ûntbrekke. No't Von
del syn Stedekroon as foarbyld oanwiisd is, ferfalt ek dy oerienkomst as reden om oan 
Hooft te tinken. 

5.3.9.2. Genre 
It fers is in allegoarysk leafdesliet mei politike strekking (sj. Ynterpretaasje hjir-

nei). It hat ek wat fan wat Cairns 1972,85 in "threat-prophecy" neamt. "lts basis is as 
follows. The speaker is in a Situation not to his liking and the blame or responsibility 
for this lies, in his opinion, with the addressee. The speaker wams/prophecies/wish
es that the addressee may in future find himself in a newposition in which he will no 
longer incommode the speaker. The purpose of this threat is to induce the addressee 
to take faster action to relieve the speaker's present discomfort. The genre is com-
monly used when the speaker is in love with the addressee and when the speaker is 
uncomfortable, because the addressee will not yield to his passion". De warskôgings 
kinne ûngelyk wêze, bygelyks "the speaker may, in sophisticated examples, simply 
say that the addressee's alternative relationship will come to no good (e.g. Horace 
Odes 1.13, see Ovid Ars Amatoria 3,69 ff. for a comparative motion)". 

Tekst 68 (bis. 433) hat deselde strofe as tekst 9. Frank 1980 neamt him net, mar Vis
ser 1975,1-4 jout gans foarbylden út Ingelân om 1600 hinne. GJ syn stim "Periosta' 
wiist út dat hy direkt of yndirekt op Hooft weromgiet, dy't yn 1605 it liet "Periosta, die 
met trage stromen" op 'e strofe makke (Stoett 1899144). Sjoch fierders foar oare op-
jeften fan deselde stim 5.3.7.3 en 5.3.9.1.1.1. 
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5.3.9.3. Datearring 
Buten de ynterpretaasje (sj. 5 hjirnei) is net folie hâldfêst foar datearring te fïnen. 

Kalma 1938,74 hat it fers as makwurk ôfsûndere fan oare leafdesdichten en datearret 
it dêrom nei 1637, Wadman 1967,66 sjocht yn de "barokke" styl oerienkomst mei de 
psalmen. Wis is, dat it yn alle gefallen net foar 1632 skreaun wêze kin, doe't it gedicht 
fan Krul dêr't it op weromgiet foar 't earst publisearre waard (Van Bemmel 1981,538) 
en ek wol net foar 1639 tink, omdat GJ nei alle gedachten in útjefte fan dat jiers of let
ter brûkt hat (5.3.7.3). 

5.3.9.4. Histoaryske eleminten 
Op it earste gesicht is it fers in leafdesdicht dat gjin hâldfêst foar tiid of plak jout. 

Eigenaardich is lykwols al dat de sinne fan it strân ôf sjoen efter it dún ûndergiet. J.H. 
Halbertsma hat oan Amelân tocht, mar dat ek wer trochskrast (yn 250 Hs, PBF). Oan 
it nederlânske strân kin Reonts yn alle gefallen net sitten hawwe, want dêr komt de 
sinne just oan de oare kant fan de dunen op. By neier tasjen binne der mear ferwizin-
gen nei tiid, plak en omstannichheden, mar dy synjalearje ik by Ynterpretaasje en 
dêr ferwiis ik dan fierders ek nei. 

5.3.9.5. Ynterpretaasje 
J.H. Halbertsma hat yn 248 Hs, PBF de stimming fan it fers sa beskreaun: "Hoe 

somber is hier de nacht geschilderd! De zon in de diepten des oceaans weggezonken; 
de stille maan betrokken met een wolk: de gansche natuur bedekt met het bruine 
floers van een twijfelachtige donkerheid, en een verlaten meisje in dit plechtig 
nachtelijk uur aan het strand van den wijden oceaan". Haantjes 1929,96 en Kalma 
1938,109 neame it in geleard gedicht, near fan sfear. Kramer 1947b,98 hâldt it foar in 
needgjalp fan in troude frou, Visser 1975,1 tinkt oan it wee fan in jongfaam. De ien-
nichste dy't der wat oars yn sjocht as in leafdesdicht sùnder mear is Wadman 1967,68, 
dy't it in allegory neamt. Neffens lesoantekens út 1957, dy't ik fan M.K. Scholten 
krige, hat er oan de mooglikheid tocht dat Frieske it fryske folk en Reonts de âlde 
ienfâld ferbyldet. Hy wiisde derop dat Frieske op it ferkearde paad rekke is en 
neamde ek dat Halbertsma (1840,162, 201) Reonts foar R(e)onixa hold, de leginda-
ryske dochter fan de fryske legeroanfierder Hengist út 'e tiid fan it Folkeferfarren, 
dy't troude mei de Ingelske kening Vortigern. 
Dat léste sei Wadman der net by, mar ik tink dat dêr in kaai op it fers yn sit. Frieske 
wurdt warskôge foar de "blier-eage Meeremin" (16,9), dat Ingelân wolris wêze koe. 
Voocht 1654 riedt teminsten de jongfeinten oan dat se ta frou ien nimme mei "Het 
Aenghesicht uyt EngelandtJ Want die zijn blier en bly" (ek oanhelle troch Wumkes 
1932,257). "Meeremin" past foar in eilân as Ingelân ek goed. Mei Ingelân komt de lo-
kaasje ek út. As Reonts oan it eastlike strân sit (sjoch ûnder 4 hjirfoar), giet de sinne 
efter it "Duyn" ûnder. Yn oantsjuttingen foar Ingelân kaam "dún" wol foar, bygelyks 
yn de "duyn-rots top" fan Gabbema yn Klioos Kraam 1656,168. Epkema 1824,96, dy't 
dat plak ek neamt, ferwiist by dit "Duyn" ek nei "Skinner etJunius in Downes". Oft er 
dêrmei ek suggerearje wol dat GJ op Ingelân doelt, is net dúdlik. Miedema 1986,29 
(dy't myn ynterpretaasje bekend makke)497 leit it ferbân mei de North Downs yn 
Kent al. 
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Foar in neiere ynterpretaasje is it nedich om no earst de figueren fan Frieske en 
Reonts te besjen. Hoewol't Frieske in besteande foarnamme wie (Miedema 1986,30), 
kin it, as it in symboalyske namme is, net oars as Fryslân wêze. It gedicht jout fïerders 
gjin ûndûbelsinnige oanwizings foar dy lykstelling, mar it soe net de iennichste kear 
wêze dat GJ symboalyske nammen keas (cf. Miedema 1986,28-29). Reonts is as 
namme net oerlevere, al is it neffens Miedema 1986,30 (dy't him ôfliedt fan âfr. *hre-
ven) net ûnmooglik dat er bestien hat. It iennichste foarbyld dat ik kin is it neder-
lânske Renicxa, sa't in dochter fan GJ syn freon Geestdorp hjitte.498 As legindaryske 
namme wie R(e)onixa lykwols algemien bekend. Har houlik mei kening Vortigern 
wie neffens Winsemius 1622,43 "thuwelijck . . . tusschen die Brittanniers ende de 
Vriesen". Yn har kaam dus de ferbûnens fan Fryslân mei Ingelân út. Yn de literatuer 
fan GJ syn tiid wurdt se gauris neamd as in soarte fan stammem fan de fryske froulju, 
tagelyk mei kening Radbod as stamheit fan de manlju. Baardt 1641 docht dat byge-
lyks, en ek S. van Griethuysen (yn Hasius 1650, in boek dat GJ yn syn biblioteek hie: 
sj. 4.4, nr. 31): 

Hoe dat de Paerle van Radbodi trotse Jeucht, 
In 't Crijs-gewoon gebriesch der Clepperen verheucht; 

Hoe dat, met Hart en Bloedt, ons suyvere Godinnen, 
Ronix'. en haer Gevolg, de Vryheyt staeg beminnen; (Baardt 1641,19) 

Van Griethuysen hat it yn har lofdicht op Gabbema's Hooghe-Lied ek oer "Ronixa 
stoedt". dêr't se de dichteressen út Fryslân mei bedoelt. Dat fers hat GJ mooglik ek 
wol sjoen, want Gabbema - dy't it mei in brief fan 1-2-1654 fan har krigen hie499 - liet 
him de fersen op it Hooghe-Lied léze (325,22-24). 

De Reonts/R(e)onixa fan GJ is ek ferbûn mei Frieske/Fryslân of leaver: dat wie se 
earder (16.8). Dy hâldt it no mei de fijân (15,16). in keningsmoardner (16,13). It leit 
yn 'e reden dat dy fijân, dy't de ferlitten Reonts sa goed kin, it Ingelân fan Crom well 
is. dat kening Karel I yn 1649 fermoarde hie. Reonts sels moat dan it Ingelân fan 'e 
Stuarts wêze. Dat kin ek wol útkomme, as men oannimt dat it gedicht op de Akte fan 
Seklúzje slacht. Frieske liet har ommers yn 'e steek doe't Fryslân akkoard gong mei 
de Akte, dy't útsleat dat de jonge prins fan Oranje, de lettere Willem III, soan fan 
steedhâlder Willem II († 1650) en Henriette Maria Stuart, ea steedhâlder wurde koe. 
Frieske die dat, omdat Mercurius, de god fan 'e hannel, him betsjoend hie (16,11), 
dat wol sizze doe't Fryslân Hollân folge. 

Oer dy Akte fan Seklúzje hat yn Fryslân hiel wat te dwaan west. Nei't op 3-5-1654 
de frede mei Ingelân yn Fryslân fïerd wie.500 kaam al gau út dat yn it geheim tusken 
Hollân en Cromwell de Akte fan Seklúzje sletten wie. Op 30-5-1654 fersochten De-
putearre Steaten fan Fryslân de Steaten Generaal dat de Akte "mach worden tegen-
gegaen ende geannuleert".501 Op 17-11-1654 besleat de magistraat fan Ljouwert (dat 
net it iennichste plak west hawwe sil) op fersyk fan Deputearre Steaten de dûmnys op 
te dragen foar de jonge prins fan Oranje te bidden.502 It duorre in jier ear't it ferset yn 
Fryslân opjûn waard. Doe skreau de fryske steedhâlder oan de sekretaris fan Depu
tearre Steaten dat der mar better in ein oan makke wurde koe. Hollân en Cromwell 
holden oan de Akte fêst en de oare gewesten wienen ferdield, Fryslân ek.503 

De "Lichtfïrdigheyt" út 'e titel dy't Frieske ferwiten wurdt, liket te slaan op it efterôf 
besjoen te hastich tekenjen fan de Frede fan Westminster. Lichtfeardich kin it min 
hjitte dat Fryslân oardeljier letter de saak einlings mar gewurde liet. Dat soe betsjutte 
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dat it gedicht op syn gaust yn maaie 1654 skreaun is, mar miskien kin it neier da-
tearre wurde op novimber dat jiers. doe't de dûmnys yn Fryslân iepentlik foar de 
jonge prins fan Oranje bidden en it ferset op it fûlst west liket te hawwen. 

It "wean" út rigel 15,12 (dat wol "waan" betsjutte moat) kin ynhâlde dat Reonts 
foarsteld wurdtyn 'e tiid fuort nei it sluten fan de frede, doe't se noch net better wist as 
Frieske hie har ferlitten, hoe ûnbegryplik oft dat ek foar har wie. Oft mei de léste ri
gel, dêr't fan Frieske sein wurdt dat de dea him driget, mear as in algemiene warskô-
ging, nammentlik de ûndergong fan it fryske steedhâlderskip bedoeld wurdt, doar ik 
net sizze. It is my net bekend dat ôfskaffing dêrfan oan de oarder west hat.504 

Likemin wurdt it dúdlik, hoefolle oft men efter "Mercurs floyt'" (16,12) sykje mei. 
Oan Argus, de kowehoeder, sil wol hast tocht wurde moatte, mar oft dy ek stiet foar 
Fryslân as lân fan fee hinget der mar fan ôf, hoe bekend oft dy betsjutting west hat, 
dy't oars wol foarkaam: Van de Waal 1952,21 neamt in print fan Hondius út 1644. 
Krektengelyk leit it mei Mercurius sels. Amsterdam wie de stêd fan Mercurius (soe 
dêrom krekt it tema fan Mercurius en Argus yn 'e Rembrandtskoalle sa populêr west 
hawwe, fregetmenjinôf(cf. Sluijter 1981,62 en Sluijter 1986,106 e.f, dy't wol wiistop 
grutte belangstelling yn it Rembrandtfermidden, mar gjin ferklearring dêr foar 
jout)), mar oare oanwizings yn it fers dat it gefaar fan buten komme soe en net yn 
Fryslân sels sit, ûntbrekke. Krityk op Amsterdam liket al oanwêzich yn 'e ferliking 
mei it "trotse Tijrus" fan tekst 61 (408,1) en fansels yn tekst 58 (404). dêr't lykwols net 
wis fan is oft GJ de skriuwer is (sjoch oer de anti-Amsterdamske hâlding yn Fryslân 
om 1650 hinne 4.7.2.3). 

5.3.9.6. Untsîean 
De oanlieding om in fers oer it ferriederlike Ingelân fan Cromwell te skriuwen is 

histoarysk beskaat, mar it hat alle káns dat de eigentlike, direkte oanlieding mei 
Gabbema te krijen hat. As it nammentlik wier wêze soe dat it gedicht yn of omen-
deby novimber 1654 ûntstien is, dan hat GJ yn deselde snuorje latynske gedichten 
fan Gabbema oer datselde tema krigen. Op 11-11-1654 joech Gabbema oan GJ ge
dichten oer Cromwell mei foar ds. Daventreus, dy't se deoarejûns krigeen op 13-11 
Gabbema in gedicht fan himsels op Cromwell tastjoerde, dat bestie út in kombi-
naasje fan tsjinsteilingen út dy oare fersen. Ut it fers fan Daventreus kin ôflaat wurde 
dat ien fan dy oare gedichten fan H. Neuhusius west hat (it stiet yn Neuhusius 1656,3) 
en út syn brief dy't er derby die, dat in oarenien faaks fan Gabbema wie. Neuhusius 
neamt Cromwell in hoeder fan it leauwe, de oare fynt him in ketter en in moardner, 
Daventreus wit it noch net (4.7.2.7 en noat 412).505 Miskien hat GJ dyselde alfte no
vimber, doe't er mei Gabbema by Margaretha de Heer west liket te hawwen 
(4.2.7.2.5), ek it net-bewarre, teminsten net-bekende skilderij fan har sjoen dat Bruns-
velt yn Klioos Kraam 1656,345 neamt: "Sy toont . . . / . . . waar de kriitestrandt 't be
rouwen/ De boezem niipt, van 't koningschap/ Geplompt van dolle moortlusts 
trap". 
Neist dizze gedichten en dit skilderij mooglik dy't oer de keningsmoard geane, krige 
GJ yn deselde tiid fan Gabbema ek it begjin fan in gedicht te sjen, dat dy ûnder han-
nen hie "fenne âde FRIESNE wetterbruwze ney Ingellân". Hy tanke Gabbema dêr-
foarynin brief fan 19-11-1654(325,12-13). By 5.3.9.5, Ynterpretaasje, is al neamddat 
Gabbema him faaks ek it gedicht fan S. van Griethuysen op it Hooghe-Lied stjoerd 
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hat, dêr't "Ronixa stoedt" yn foarkomt. De stof fan GJ syn gedieht stie dus by syn lite
rare kunden wol yn 'e belangstelling. 

It idee om yn in gedicht oer de ferhâlding tusken Fryslân en Ingelân út te gean fan 
in leafdesrelaasje liket foar de hân lein te hawwen, want de ingelsk-fryske ferbining 
stie ommers bekend as in houliksbûn. GJ hat wol mear lieten makke dy't ûnder de 
skyn fan in leafdesferhaal wat oars betsjutte. Politike allegoryen binne dêr net mear 
by, mar wol ferbyldingen fan algemiene seedlike of kristlike opfettingen, lykas de 
teksten 8 (12), 10 (17), 11 (19) en 23 (35). It allegoarysk útbyldzjen fan aktuele foarfal-
len of situaasjes wie yn 'e santjinde ieu gebrûklik. By de literatuer fait te tinken oan 
pastorales, mar ek oan stikken as Baeto fan Hooft en Pascha en Palamedes fan Vondel, 
dy't stof út it eigen ferline, út de Bibel of fan de klassiken behannelje, wylst yn de skil-
derkeunst neffens Blankert 1981,20-21, dy't ferwiist nei Van de Waal 1952,21, eigen-
tiidske skiednis ek eins altyd allegoarysk ferwurke waard. Yn GJ syn gefal hat Von
del syn Stedekroon, dat in personifiearre útbylding fan in aktueel barren is, fan 
bysûnder belang west. Hy fûn dêryn in ferlykbere politike situaasje fan twa lannen 
dy't mei elkoar yn oarloch wienen en in útbylding fan (in part fan) ien fan dy lannen 
as in wanhopige frou oan it wetter. Dat léste kin him op Ovidius' klassike klacht fan 
in ferlitten frou oan it strân brocht hawwe. Yn dat gefal leit dêr mooglik de oarsprong 
fan it idee om de frysk-ingelske politike situaasje as in leafdesferhâlding te tekenjen. 
Miskien hat ek de Uytlandighe Herder fan Huygens - dy't GJ yn 'e Friesche Herder nei-
folge - GJ troch de holle spile, doe't er in polityk gedicht meitsje woe. Dêr sit in har
der oan it ingelske strân te treurjen om de tastân yn 'e Nederlannen (cf. Zwaan 
1976,1-14). 

Yn maatskiplik opsicht slút it fers mei syn bewurking fan in frysk nasjonaalhis-
toarysk motyf en syn ôfsetten tsjin republikeinske opfettingen oan by de gewestlike 
hofkultuer om de steedhâlder hinne, dy't yn 4.7.2.3 beskreaun is. Ronixa, sa hat by 
Ynterpretaasje al bliken dien, wie dêr (mei Radbod) in bekende ferskining. 

5.3.10 Herders ljeafde to Galathæa (17-18; JHB 21-23) 

5.3.10.1. Boarnen 

5.3.10.1.1. Literêre teksten 

5.3.10.1.1.1. Foarbylden 
Der binne twa lossteande formulearringen, dy't op ûntliening wize. 

1. Gysbert Japix, Egge, Wyneringh in Goadsfrjuen (tekst 31; 64-73; JHB 62-73) 

(18,15). Oan C. Huygens liket "'t silligh sonder eyn" ûntliend te wezen. Epkema 
1824,437 hellet by 73,4 yn tekst 31, dêr't it ek foarkomt (it plak hjir neamt er net), de 
beide plakken dêr't Huygens it "sonder-ende" brûkt oan, sûnder dat er him fierders 
útlit oer de fraach oft GJ dêr op weromgiet. Strengholt 1985,232 neamt in foarbyld 
fan deselde útdrukking by De Brune (publisearre yn Klioos Kraam 1657) ûntliening 
oan Huygens, dat ik gean der mar fan út dat GJ op Huygens weromgiet. Dat doch ik 
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ek, omdat de passaazje yn tekst 31 mei syn "sinnen slypjen" (73,2) ek fierders wol wat 
fan Huygens syn formulearring hat. De beide plakken by Huygens binne: "Daer oef-
fent hy't bewijs van't saligh sonder-ende" (yn Een goed predikant) en: "Leert op't 
sonder-ende mereken/ Eer uw' endelijck verslijt" (oan de ein fan Batave Tempe). 
Sjoen ek oare oerienkomsten mei tekst 31 (sjoch 5.3.10.1.1.2,3) rekkenje ikdatGJyri 
tekst 10 yndirekt, fia tekst 31, op Huygens weromgiet, of earder noch: dat er de út-
drukking it earst yn tekst 31 brûkte. 

2. Z. Heijns en G. du Bartas, Wercken 1621 

(18,18). Yn dizze rigel wurde yn ien sike "Tethijs, Pluto' of Rhëa" neamd. Brouwer 
1966II 22 slacht by syn kommentaar dy rigel oer, mar Visser 1968c,49 seit planút dat 
er dermei oan is. Hy giet derfan út dat se by elkoar hearre, mar it slagget him net om 
der in ienheid yn te finen: "Hwat Tethys oanbilanget, dy ha wy al metten, dy jowt gjin 
swierrichheit; hja is in sénimf en kin dus it sémanslibben simbolisearje. Mar Rhea? 
Hja is de dochter fan Uranos en de ierdegoadinne Gaia, it wiif fan Kronos, de mem 
fan Zeus. Hja wurdt, sa dogge de mythologyske wurdboeken ús troch, mei Kybele 
lykset en is faek fan Gaia slim to únderskieden en fan Kybele lês ik, dat har kultus in 
orgiastysk-ekstatysk karakter hie. Soe Gysbert dêr miskien op doeld hawwe? Lit er 
syn frijer ienfâldich sizze: ik nim de kalme, soune leafde, dy't myn boerske nimf my 
jowt, foar kar boppe de wylde, dy't Rhea biedt? Mar hoe sit it dan mei Pluto, dat ora-
mers in manskeardel is, de kening fan 'e ûnderwrâld, dy't fan de Cyclopen in ûnsjen-
ber meitsjende helm krige hie; hy past dochs hielendal net yn dat rychje?". 

By myn sykjen om in ferklearring haw ik earst besocht om nei te gean wat mei de 
trije as gehiel bedoeld wêze kin. Oansjen past goed yn it gedicht, omdat de harder net 
oergeunstich is op foarsten en net nei heechheid stiet. Mar rykdommen soe ek wol 
kinne, en dat hat alle káns as men sjocht hoe't yn tekst 26 mei deselde ferwizing nei 
Matth. 7:26 net achte wurdt "op wetter-winst, op weyd-forstân/ Djier ijnn' fjild./ 
Kreft, æf jild,/ Nogh siette'-oon-sietten-Lân" (46,13-18). Ik haw doe besocht om foar 
elk fan de trije mytologyske figueren in eigen betsjutting te finen: Tethijs foar de see, 
Pluto (al ierbetiisd mei Plutus, de god fan 'e rykdom: Verkuyl 1982,289) foar watyn 'e 
ierde sit, en Rhea - dêr koe ik gjin oar foarbyld fan fine, oant ik yn Heijns/Du Bartas 
1621,526 (Twadde wike, fjirde dei) lies: 

De rijkdom machmen prat niet wyd van hier zien brommen. 
Met Plutoos, Rheaes, en vrou Thetis haer rijekdommen. 

GJ hie dat boek yn syn besit (4.2.4,7) en ferwiist yn tekst 70 (440,24) ek nei it oanhelle 
part dêrfan, dat no't de betsjutting presys past en de kombinaasje net algemien brùkt 
west liket te hawwen, nim ik oan dat er op dit plak weromgiet. 
Ik wit eins net hoe't men dit oernimmen beoardielje moat. Pronkjen mei oarmans 
fearren wol my net oan, want der sille dochs grif lezers west hawwe dy't Heijns/Du 
Bartas (en Vondel, want de passaazje komt út in oersetting fan him yn dat boek) kin
nen hawwe. As it dat net west hat, is it dan in foarbyld fan it gemak wêrmei't GJ (en 
oare santjinde-ieuwers?) stikken fan oaren oernamen? 

It is net de iennichste kear dat GJ syn geleardheid oantoanber fan in oar liende. 
Omdat ik de tekst dêr't in oar gefal yn foarkomt net behannelje, nim ik it oanbelang-
jende fragmint hjir op, tagelyk mei de "Wtlegginghe". It giet om de rigels bis. 461,34-
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41 fan tekst 77. Ek der is Heijns/Du Bartas 1621 (Twadde wike, earste dei) de boarne. 
Dy hat it oer de Beam fan it Libben: 

0 heylich tegen-gift, sout ghy zijn de 16Momie? 

Sout ghy den 19Nectar zijn, die Hebe schen[ckjt daer boven!' 
Als sy haer sehen schenckt? sout ghy (ick moet se loven) 
Wel 20d "Ambrosie zijn, die altijt leven doet, 
Waer mede' 's Hemels heyr gespyst wordt opgevoet? 
Sout ghy wel 't ciersel zijn van 't rijke 21perk der Vrouwen? 
Hebbend' een groot Serpent voor wachter onderhouwen? 
Sout ghy niet wesen me den Moly 22sterk van kracht, 
Die 's Hemels vlugge bood' Ulissen tegenbracht? 
Sout ghy zijn de Nepenth 23die oyt van droefheyt vryde? 
Mijn schaemte, 't uwer eer, en dat in onsen Geest 
Ghy min begrepen wordt, ge-eert doch aldermeest. 

Wtlegginghe 

16 Momie. Die van Egipten verwachtende d'opstand der Dooden/ achten voor een groote 
misdaet datmen de doode Lichamen liet vergaen/ derhalven sy die also ghebalsemd hebben/ 
datmen die noch hedensdaechs heel vind. Dit is'tgene wy Mumie ofte Momie noemen/ wort veel 
ghebruyckt om de Lichamen in't leven te houden. 

19 Nectar Homerus [II. 4, Od. 5] ende na hem meer andere/ hebben versierdt dat Hebe Dochter 
van luno. den Goden te drincken schonck/ ende dien dranck was den Nectar. De Poëet ontdeckt 
hier met korte woorden de waerheyt van dese versieringe/ te weten/ dat Hebe beteeckenende 
ionckheyt/ geduyrighlijcken in den Hemel schenckt den Nectar, die haer selven is/ dat is te seg-
gen dat d'eeuwigheyt altyt ionge ende sterck is/ nimmer verouderende . . . 

20 Ambrosie Spyse der Goden ofte der onsterffelycker/ siet Peucerum in 't 2. en de 12. Cap. 
van 't 3. boeck de Divinat. 9. 

21 Rycke Parck. Hy spreeckt vanden Lusthoff Agiae, Arethuse, ende Hesperuse, Dochters van 
Hesperus, waerinne een Boom was met goude Appelen beladen/ bewaerdt by den Draeck/ die 
Hercules doode/ d'appelen Euristhaeum brengende. 

22 Moly. Homerus [Od. 10] schrijft dat Mercurius bode der Goden/ den wysen Ulissem bracht 
een kruyt/ Moly ghenoemt/ door een teghen-gift/ teghens Circes tooverijen. 

23 Nepenth. Is seecker kruyt/ 't welck in den Wyn vermenght/ door den dranck wech neemt 
alle droefheyt/ ende verheught den geest/ men meynt dat het zyn name heeft mits zyn krachten/ 
want Nepentha soo veel te seggen is/ als sonder droefheyt. Alle dit/ ende dese versieringe heeft 
onsen Schryver verhaeldt/ om te bethoonen dat men niet en kan bedencken/ noch yets voort 
brenghen/ dat by den boom des Levens mochte vergeleken worden. 

Yn de Wtlegginghe wurde fragen oplost dêr't Brouwer 1966II366 net útkomt. Moli hie 
er oars ek wol fine kinnen by Ovidius, Met. 14,292 en Pers/Ripa 1644,313. GJ lit mei 
syn tafoeging yn rigel 38 sjen dat er dy plant fan Circe wol koe, mar fîerders giet er net 
buten de ynformaasje dy't syn foarbyld jout. 

Noch in oar foarbyld liket my yn tekst 70 te fïnen, ek wer ûntliend oan Heijns/Du 
Bartas. Hjir giet it om de gelikense rige fan lju dy't om har muzyk meitsjen bekend 
stienen: Amphion, Orpheus, Arion en Line (440,9-18). Heijns/Du Bartas 1621 
(Twadde wike, earste dei, bis. 6) hawwe: 

Den Nachtegaal had oock de stem soo Godd'lijck me 
Als Orpheus, Amphion, Arion ende Line. 

Dit gefal is nijsgjirrich fanwegen it mar foar in part oerienkommen yn literatuer dy't 
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Heijns/Du Bartas en GJ opjouwe. Oerienkomst is der by Arion, dêr't GJ by set: "Plu-
tarch. in 't bancket der 7. wijzen. Herodot. lib 1." en Heijns/Du Bartas: " volghens 
Plutarchum in zijn Bancket vande seven Wysen: oock beschreven van Herodoto in't 
eerste Boeck/ door Plinium in 't 9. Boeck 8. Cap. door Agelium in 't 19. Cap. 16. 
Boeck/ ende door Ouidium in 't 2. Fast." By Orpheus, Amphion en Line jouwe 
Heijns/Du Bartas gjin literatuer. GJ moat dus noch oare boarnen rieplachte hawwe 
(of Heijns/Du Bartas en hy geane ûnôfhinklik fan elkoar op selde boarnen werom). 
Ik nim net oan, dat GJ syn literatueropjeften sels fûn hat. Op it oernimmen út de 
twadde hân fan literatuerferwizingen by de sechstjinde-ieuske deenske grammati-
kus Jacob Madsen Aarhus (Blatt 1931.25-26) makke prof. Feitsma my yndachtich. It 
sil wol om in algemien ferskynsel út GJ syn tiid en fan earder gean. 

5.3.10.1.1.2. Parallellen 
Yn it fers sitte inkelde tradisjonele motiven, dy't GJ sels ek mear as ienkear 

brûkt: 
1. De harderinne Galathæa. Dy komt ek foar yn tekst 13 (23,5). Visser 1968c,49-50 
jout in pear foarbylden út 'e nederlânske literatuer, dy't maklik te fermannichfâldig-
jen binne. Neffens Dörrie 1968,66 soe Cervantes de earste west hawwe dy't har wyt 
neamde (cf. 17,3). 
2. It flamjen as in ûne (17,6), in petrarkistysk motyf, is te ferlykjen mei 3,9-10 ("ick 
bin . . . Azinfjoerontstitsen");21,8("Ickkoytsijnljeafdefjoer")of25,6("ickbaern 
trog dyn kjeald"). 
3. It boppe in foarst stellen fan de harderinne (18,7) bart ekyn tekst 11 (19,1-14) en lit 
jin tinke oan bis. 72,1-4 út tekst 31, dêr't fan it fredige lânlibben sein wurdt dat it 
"boppe' in Kenings Majesteyt" giet. 

Visser 1968c,51 hat ôfhinklikens ûndersteld fan C. Stribee syn fers Polyphemus aen 
de Stranden út de bondel Chaos ofte Verwerden Clomp (Dordrecht 1643, 2e útj.). Dat 
docht er net sasear om oerienkomsten tusken de beide teksten (dy't der neffens my ek 
net binne; Stribee syn liet is in fariaasje op 'e alfte Idylle fan Theokritus), as wol om it 
brûken troch GJ fan de wize-oantsjuttingen Polijphemus aen de strande boppe tekst 35 
(80) en Treurt edel huys Nassauw boppe dizze tekst. D at blike nammentlik earste rigels 
fan lieten út 'e neamde bondel fan Stribee te wezen. GJ hoecht lykwols de wizen net 
oan de oarspronklike teksten ûntliend te hawwen. Hy kin ek gebrûk makke hawwe 
fan al bekend wurden wizen op oare teksten. As wize-oantsjuttingen steane se beide 
yn Amsteldamsche Minne-zuchjens (1643), Treurt ... boppedat tegearre mei Na dien 
uw' Godlijckheyt lykas yn GJ syn gedicht boppe ien selde liet. Polyphemus (mei mu-
zyk) en Na dien steane ek yn 't Amsteldams Minne-Beeckie (1645). 

5.3.10.1.2. Bibel 

17,13 - 18,3: Gen. 4 

18,19: Matth. 7:26 

344 wumkes.nl



5.3.10.2. Genre 
It fers is in hardersliet, dêr't de harderinne oan wa't de ik-figuer syn leafde ferklear-

ret, in kristlik ideaalbyld yn personifiearret. 

De strofefoarm komt fierders by GJ net mear foar. Frank 1980 hat him ek net. 
Sjoch foar fynplakken yn nederlânske lieteboekjes 5.3.7.3. It is dêr nûmer 7. 

5.3.10.3. Datearring 
Ien fan de beide wize-oantsjuttingen, Treurt edel huysNassauw, moat ûntliend wêze 

oan in liet op 'e dea fan Crato, greve fan Nassau-Saarbrücken, dy't stoar op 25-7-1642 
(Visser 1968c,52). Visser fûn it liet yn in bondel út 1643 (sjoch 5.3.10.1.1.2) en dat is 
neffens it apparaat-Veldhuyzen ek it jier dat de wize-oantsjutting foar it earst brûkt 
wurdt. Dêrmei ferfalt de datearring fan Kalma 1938,43 en 74 yn 'e Wytmarsumer tiid. 
Syn argumint ("Forklearrings det men it lân trou bliuwe seil, dichtet men allicht 
minder maklik as men sels yn 'e stêd wennet") is op himsels al net sterk en berêst ek 
noch op in ûnhâldbere ynterpretaasje. Op in navenant net ier fers wüst faaks ek it 
ôfslutend mulwurd "buwn' " mei syn útgong op -ne (cf. Feitsma 1974,214). Tekst 31, 
dêr't it gedicht op werom liket te gean, jout amper krekter begrinzing, want dy kin ik 
net neier datearje as op ca. 1645, mar net nei 1646, omdat Junius der in ôfskrift fan 
makke hat (sj. 3.4.3.2,6). 

5.3.10.4. Histoaryske eleminten 
Oer it lânskip stiet neat yn it fers, de tiidskrityk is sa algemien (en eigen oan it har-

dersdicht) dat ek de aktualiteit ûntbrekt. De namme fan 'e harderin is net Frysk. 

5.3.10.5. Ynterpretaasje 
Al sûnt Wassenbergh 1802,177 wurdt sein dat Galathæa itlân foarstelt (cf. Dijkstra 

1853,247, Kalma 1938,106 en Visser 1968c,49), mar by neier ûndersyk komme Brou
wer 1966II 21-22 en Visser 1968c,49 net út 'e betsjutting fan de figueren dy't neamd 
wurde. Dat Galathæa hjir in harderin en gjin seenimf is, wat se oars ek wol wie, lit 
Visser mei foarbylden út oare literatuer sjen. Brouwer tocht dat se by de Titanen 
hearde. Visser lit him net út oer de fraach wa't de "Onnos'le" (17,13) is, dy't Brouwer 
frjemd genôch foar Polyphemus hâldt. It is oan de bruorremoard en de sûndigens 
fan de heale wrâld fuort wol te sjen dat hjir op Kaïn en Abel doeld wurdt, sa't Was
senbergh yn syn eksimplaar fan'e FR, 81.1985.42, ek al oantekene hat. Hjirfoar 
(5.3.10.1.1.1,2) is al neamd dat Visser en Brouwer beide net út 'e betsjutting fan "Te-
thijs, Pluto' of Rhëa" komme, dy't foar wrâldske rykdom blike te stean. Mei it ôfwi-
zen fan dy rykdom yn 18,19 ("Dy bouwje' op drieuwend' sân") - dat in ferwizing is 
nei Matth. 7:26 - komt ek hjir, lykas yn strofe 3 by de "ûnnoazele", de kristlike strek
king fan it fers nei foaren. Galathæa blykt net foar it lân te stean (behalven it elemint 
fan 'e harder is der neat yn it fers dat nei it lân ferwiist), mar is it ideaalbyld fan in 
kristen. Se is oprjocht en ienfâldich (strofe 2 en 3). De ik-fïguer soe mei har libje 
wolle oant er yn 'e himel opnommen waard (strofen 4 en 5), want sy is "Wrâds heag-
wirdste pân". Galathæa liket in fariant op "Ljeafde" yn tekst 8, dy't "al-folmecke' oer-
wirdste pân" hjit (13,11). Lykas "Ljeafde" is ek sij ûnberikber, sa't útkomt oan de 
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winskjende foarmen "Mocht" en "Schoe" yn 'e strofen 4 en 5. Ta in selde ynterpre-
taasje kaam ek J.H. Halbertsma. dy't nei oanlieding fan de tredde strofe oer de ûn-
noazele skriuwt: "Men ziet uit dit couplet dat Gysbert onder de persoon van Gala-
thea de Godsvrucht verstaat; ene vergeestelijking van vleeschelijke liefde in onze 
dagen vreemd, maar toen het minnelied van Salomon op de verborgenheden van 
den Christelijken Godsdienst wierd thuis gebracht niet. Zie het Hogelied van 
Gabbema".506 

5.3.10.6. Untstean 
Hoewol't ik gjin ferlykbere leafdesferklearringen fan harders fûn haw (meast 

binne leafdesdichten fan harders leafdesklachten), slút it gedicht yn syn tematyk wol 
oan by de kategory fan hardersdichten dy't de lof fan it harderslibben ta únderwerp 
hawwe. Meastal steane sokke gedichten as tuskenstikken yn langere teksten, lykas 
hardersromans en tonielstikken (bygelyks yn Ithys fan S. Coster, Smits-Veldt 
1986,180 e.f.; Garber 1974,78). Harders - lykas trouwens in man fan it lân as Good-
frjuen út tekst 31 (71-73) - "verkörpern im 17. Jahrhundert paradigmatisch eine vor
bildliche Weise der Existenz" (Garber 1986,197). It keppeljen fan deugden as ienfâld, 
oprjochtens en godsfrucht oan harders, lykas yn dit gedicht, is dus neat bysûnders, 
mar faaks is de foarm fan in leafdesdicht dêr't it yn dien wurdt dat al. In selde opset 
hat ek tekst 11, Herders njue to Pales (19-20), krekt as hat GJ sels wiis west mei syn 
fynst. Op sykjen om in nije foarm soe ek de earste strofe wize kinne, as teminsten it 
elemint fan 'e (petrarkistyske) leafdesklacht dêryn opfette wurde mei as in teken fan 
ôfhinklikens fan it tradisjonele harderlike leafdesdicht, de leafdesklacht. Op eigen 
fining tsjut miskien ek dat kristlike (tekst 8) of sels politike (tekst 9) stof wol faker 
ynklaaid is yn 'e foarm fan in leafdesdicht. 

In histoaryske oanlieding kin ik yn it fers net fine. Yn tekst 11 en ek yn tekst 46.24 
(Free-bea) stiet de frede sa sintraal, dat dy gedichten (dy't ek oer harders geane) wol by 
of yn 'e ferwachting fan in fredessluting (1648?) skreaun wêze sille, mar hjir bliuwe 
de oantsjuttingen hiel algemien. Sels liket it derop dat Galathæa mei sin ûnhistoa-
rysk makke is, omdat se net allinne yn it no fan de harder libbet, mar ek yn 'e tiid fan 
Kaïn en Abel set wurdt. Har funksje, dy't ek de maatskiplike funksje fan it gedicht as 
gehiel is, bestiet - lykas faker yn harderspoëzy (Garber 1987,447) - yn it rjochtsjen 
fan de minske op it bliuwende en it weardefolle. 

Wol hat itbrûken fan hardersfigueren (dat buten de teksten 10,11 en 46.24 ek noch 
foarkomt yn de leafdesdichten 13 en 15 en yn de Friesche Herder (tekst 45)) miskien in 
histoaryske eftergrûn yn de fryske hofkultuer, dy't yn de jierren fjirtich pastorale 
trekken kriget (4.7.2.3). 

5.3.30. Reamer in Sape (56-63; JHB 54-62) 

5.3.30.1. Boarnen 

5.3.30.1.1. Literêre teksten 

5.3.30.1.1.1. Foarbylden 
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1. C. Huygens, Batave Tempe 1622 (Koopmans 1801,845; hjir sitearre neffens Huy-
gens 1625,16) 

56, 17-22:409-424 
Yn it neikommende fragmint binne de wurdlike oerienkomsten yn romein set. 

"Rond-om-oogh" is by GJ oer twa wurden ferdield, "Dampen-trecker" liket op syn 
"Dy uwz Dauwe in Miste' ontjocht". Krekt de wurdlike oerienkomsten meitsje ôf-
hinklikheid oannimlik, want de stylfïguer fan de perifraze is dêr op himsels te alge-
mien foar. 

My en sult ghy niet verjaghen 
Felle Straelder van om hoogh, 
Snelle Meter van ons' daghen, 
laren-passer, Rond-om-oogh; 
Dampen-trecker, Somer-brenger, 
Dach-verlenger, Vruchten-baet, 
Beesten-bijter, Vel-versengher 
Blondt-bederver, loffer-haet, 

Wolcken-drijver, Nacht-verjager, 
Maen-verrasser, Sterren-dieff, 
Schaduw-splijter, Fackel-drager, 
Dieff-beclapper, Bril-gerieff, 
Linnen-bleycker, Tuyten-cwller, 
Al-bekijcker, Nummer-Wmf 
Stoff-beroerder, Hemel-roller 
Morge-wecker, Reyser-vrint. 

2.1. D.P. Pers, 't Misnoeghde Hert. Stemme: O schoone Caricle; en: 't Vernoeghde 
Hert. Stemme: O schoone Caricle (yn: id., Bellerophon 1641,95-97) 

As dizze lieten net heard hienen by de Klachte (sj. hjirnei by 2.2), dan soe GJ syn ôf-
hinklikheid net sa oannimlik wêze, want dêrfoar binne de oerienkomsten net wurd-
lik genôch en komt it mienskiplike motyf fan de tsjinstelling tusken de bliere natuer 
en de nea tefreden minske oars ek tefolle foar, ek by Pers sels, lykas yn Lentens 
Bloeme-Krans (o.w. 56): "D'eene lacht/ en d'ander singht:// Daer is blaeten en kryoel/ 
// Daer is queecken uyt de poel:// D'eene hipt/ en d'ander springht// . . . Wie sou 
niet het vuyl gewin// Laten varen en bespien// Wat een uytgenomen lust/ // Wat een 
blydschap/ wat een rust// Godt ons over al laet sien" of yn Aen-spraek tot op-
merckingh, ghenomen van de Dieren (Pers 1638,49; net yn Pers 1641), dêr't de bisten 
- dy't Gods lof ferkondigje - de minske ta foarbyld yn steld wurde, mei in rigel as: 
"Leert hem niet te veel begeeren/ En van 't quaad tot 't goede keeren". 
Mar no kin dochs wol oannommen wurde dat se GJ ta foarbyld west hawwe. De kor-
respondinsje mei Pers sit foaral yn it earste liet en de fjirde en de fyfte strofe fan GJ, 
mar wat derby GJ oan foarôfgiet, soe - op fette as in amplifikaasje fan it motyf fan de 
fleurige natuer - ek op Pers weromgean kinne. De Klachte sitte trouwens ek al rigels 
yn dy't him ta in iepening mei de sinne brocht hawwe kinne. Foar de oersichtlikheid 
lit ik de beide lieten fan Pers hjir net folgje, mar nim ik se op by 2.2 hjirnei, sadat se 
yn 'e folchoarder fan de Bellerophon bliuwe. 
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2.2. D. P. Pers, Klachte der Ongestadigen, over de ongestadige Werreld. Nae den sin 
van de Standvastigheydt, J. Lipsii. Kan op den 129 Psalm gesongen worden (yn: id. Bel-
lerophon 1641,92-94 (Visser 1967d,56-57)). 

De sifers efter de rigels ferwize nei guodden by GJ dy't dèrop lykje. 

[Klachte) 

LIPS1US spreeckt. 

Ick wil/ ick wil uyt dese Werreld gaen/ 60.20-22; 63 1-2 
En in een land daer alles is in vreden. 
Ick sie den krijgh aen alle sijden sraen/ 61,2-4 en 14-2? 
Ick sieder moord en allerley boosheden. 

Hoe sou een siel/ die vreedsaem is en stil/ 61,23 
In dit geraes des Werrelds können leven? 61,25-27 
Ick sie het aen/ doch tegens mijne wil/ 
Wil ick my uyt dees woesten hoop begeven. 

Ick sieder haet/ ick sie't in lichten brand/ 61,14-22 
Ick sieder twist en alle schelmeryen: 61,14-22 
Ick sie verwoest en onder-gaen het land/ 61,14-22 
Ick sie de straf en een rechtvaerdigh lyen. 61.14-22; 62,2-5 

Wie sou dan hier/ en in dit vreemd gewoel/ 61,23-27 
Sijn vrome siel dus quynen en verslinden? 61,23-27 
Ick laet u 't land en dese snoode poel/ 
Wie kan in u/ o/ troost/ of ruste vinden? 

Vaert wel/ ick gae/ ick laet u die ghy zijt. 
Vaert wel/ ick gae/ ick laet u in 't benouwen: 
Ick scheyder uyt/ dies is mijn siel verblijt/ 
'k Wil in dit land my langer niet betrouwen. 62,6 

De vyand steeckt gestadigh sijn trompet: 
't Land is gedeelt in bitterheydt en twisten. 58,7-8; 61,2-4 
Men hoon allarm/ de liefde leyt verplet, 
't Kint is vol haet/ en leyt den Vader listen. 

Daer is geen quaed/ dat yemand dencken kan/ 
Dat hier niet word in dese plaets gevonden: 
Hoe sou de siel van een oprechtigh man/ 61.23-27 
Gerustigh zijn in dese vuyle sonden? 

LANGIUS antwoort. 

't Is waer: ghy vliet en loopt van d'eene Kust 61.5-8 
Na d'ander toe/ door ongebaende wegen: 61.5-8 
Al soeckt ghy hier en daer te vinden rust: 61.5-8 
Gelooft/de rust is hier in niet gelegen. 61,5-8 
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Al rendy schoon van over bergh en dal/ 61,5-8 
Na d'Ooster Son/ of na de Wester stranden: 61,5-8 
Nae't Noorden heen/ of nae de Zuyder wal/ 61,5-8 
't Is al een Lucht/ een Hemel/ Son en Landen. 61,5-8 

Dat ghy verlaet u land/ u huys en hof/ 
En is geen deughd/ noch eenigh deughdigh teken: 
Indien ghy soeckt hier door/ of rust/ of lof/ 62,14 
Soo sydy verr' van't rechte padt geweken. 

De Deughd is hier/ noch nergens niet bepaelt/ 62,16 
Maer over al mach sy gerustigh blyven: 
De deughd van self haer eygen lof behaelt: 
't Zy waer het zy/ de Deughd kan vast beklyven. 

Al waer ghy gaet/ ghy suiter menschen sien/ 62,22-24 
Vol haet/ vol moord/ vol schelmery en quaden: 62,22-24 
Ghy moet u self/ wildy de straf ontvlien. 62,14 
't Vertreck kan u niet baten/ maer wel schaden. 61,12 

Schout eens te rugg/ en siet de tyden aen: 62,24 
Help God! ick sie een grouwel van ellenden. 
Ick sieter al in lichter lagen staen: 
Ick sie de beuls van moorden en van schenden. 

Al staet een hof en bloeyt aen alle kant/ (tl^ïl 
Al schenckt de Son ons aengename stralen: 56,7 e.f. 
Al isser vree/ stracx rijster weer een brand/ 58,3-8 
Wat schoon vertoont dat kan te haestigh dalen. 

Verlaet u self/ u tochten en u waen: 62,14 
En leeft gerust/ oock midden in de baren 
't Oprecht gemoed moet als een rotse staen/ 62,16-18 
En laten sich door geene schrick vervaren. 62,16-18 

't Is God/ 't is God die alle dingh regeert/ 63,9 
Die 's Koninghs hert leyt als de water beken: 
Die nu het een/ dan 't onderst boven keert/ 62,19 
Die om de sond der Grooten macht wil breken. 

"Dus wie in God getroost sich overgeeft/ (il^A 
"Die siet den mensch en al de werreld woelen: 
"Die niet te min oprechtelij eken leeft/ 63,8 
"Sal sich gerust in alle droefheyd voelen. 63,12 

Terwijl ick van't geraes mijn sinnen wou bedaren 
Songh dit mijn swacke lust in't Y, en op het Sparen. 
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['t Misnoegh'de Hert] 

Komt hier misnoegend' hert/ 
Waerom is uwe siel vol onghedult? 

Ghy hebt in weelde smert/ 
Een rechte straf/ en tot u eygen schuld: 
Wy wenschen u een Medicijn 
Dat ghy van't quaed bevrijt mooght zijn. 

Vertrau dien grooten Heer/ 
Die u gemaeckl/ ter werreld heeft gebracht/ 

En die u nimmermeer 
Verlaten sal/ maer stadigh nemen acht. 
En soud hy niet den Mensch by staen/ 
Om wien hy alles heeft gedaen? 

Het Vogelken dat springht/ 57,9-15 
En 't hippelt nu van d'een op d'ander tack/ 57,9-15 

Het quinckeleert en singht/ 57.9-15 
't En weet van sorgh/ noch van geen ongemack: 57,15-16 
't Is altijdt lustighfris van moed/ 57.9-15 
't Weet dat sijn Heer hem spijst en voed. 

De Bloemkens staen geeiert 
Soo overschoon/ soo heerlijck en vol jeughd/ 

Corael en purper zwiert 
Op Lely/ Roos/ met aengename vreughd: 
Het Konincklijck cieraed en goud 
By geene Lely stal en houd. 

Haer hert is niet benout/ 57,15-16 
Van sorgh en vrees/en moeyelijck verdriet: • 57,15-16 

Gods handt haer onderhout/ 
Sy wereken 's nachts noch sy en spinnen niet: 
Des Heeren goetheydt die dit doet/ 
Den Mensch en ai't gedierte voed. 

Waerom/ waerom o Mensch! 
Verruckt de waen u Goddelijck verstand? 

Hier hebdy doch u wensch/ 
En zegen van des Heeren rijeke hand: 
Wat sal de sorgh doch können doen? 57,17-19 
Sy teert u op en kan niet voen. 57,17-19 

Werpt sorge dan ter zy/ 
Genoeght met 't geen u 's Hemels goedheyd geeft: 

Dan leefdy los en vry/ 
Als een die steets een goed genoegen geeft, 
't Mis noegen is een groote schond: 
't Verteert u ziel en ingewand. 57,19 
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['t Vemoeghde Hert] 

Slet hier een rijck gemoed/ 
Dat onbezwaert van 's Werrelds sorge leeft: 

Dat vrolijck word gevoed 
Van 't geen hem Godt uyt sijne mildheyd geeft: 
't Genoegen is sijn lust en vreughd/ 
Sijn eenigh voedsel en geneughd. 

Wat kan de sorgh u doen? 
Kondy door sorgh vergrooten geld of schat? 

De sorgh die kan niet voen. 
't Genoegen heeft een Koninckrijck om-vat: 
't Genoegen is het beste goed/ 
En wie het derft/ verteerd sijn bloed. 57,19 

Al haddy Crœsus goud/ 
Al leydy schoon te baden in den Wijn/ 

Noch soudy zijn benout/ 
Als eene die verstickt door groote pijn. 
Het water kan geen dorst verslaen/ 
U drooge brand doet u vergaen. 

Ick hou my dan te vreen/ 
'k En geef mijn rust niet om een valsche waen: 

't Genoegen is alleen 
Een schat/ en deughd/ die altijdt sal bestaen/ 
Wech loose geld/ en vluchtigh goed/ 
Dat elck soo dier bekoopen moet. 

Het goed dat komt en gaet/ 
Nu klimtet hoogh/ dan daeltet na den grond: 

Sijn meester het verlaet/ 
En inden nood hem doodelijcken wond: 
En waerom soumen dan sijn scha/ 
Soo vyerighlijcken volgen na? 

Ick slaep en leef gherust: 
En neem mijn plicht en handel stadigh acht/ 

Ick heb mijn vreughd en lust/ 
En weet dat God my zeghent dagh en nacht: 
Wech goed; dat dus den mensch verveelt! 
En hem sijn soete ruste steelt. 

Wech onvernoeghend mensch! 
Hoe schraept/ en raept ghy dus na u verderf? 57,23 

Al krijghdy schoon u wensch/ 
Soo hebdy slechs de sorghe tot u erf: 
Ick kies/ ick kies een open hert/ 
En acht geen slavemy ofsmert. 
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3. Ovidius, Vergilius, Horatius, Camphuysen en Lipsius: sj. 5.3.30.1.1.2. 

5.3.30.1.1.2. Parallellen 
Alle parallellen dy't ik fûn haw, binne losse eleminten. Gearstalde parallellen dy't 

ik by oare teksten wol ûnderskied en yn in eigen ôfdieling besprek, ûntbrekke hjir. 
Suver altyd binne dy losse eleminten op te fetsjen as topoi. By it synjalearjen en be
sprekken fan sokke algemien bekende motiven, bylden en formulearringen folgje ik 
de tekst, mar nim ik plakken fierderop dy't parallellen by in selde auteur bawwe, yn 
ien kear by elkoar. 

56,1-6 
De koarte berime ynhâldsopjefte boppe de tekst lit jin tinke oan de argumenta 

boppe santjinde-ieuske (en eardere) werútjeften fan klassike teksten. Geerts 1932.38, 
dy't op 'e tafoeging fan in selde soarte ynhâldsopjefte boppe de oersetting fan de Bu-
colica fan Vergilius troch Vondel wiist, neamt as mooglik foarbyld de Vergilius-edysje 
fan Farnabius 1639, mar ek Stephanus 1532, Taubmann 1618 en De la Cerde 1619 
hawwe al sokke argumenta. 

56,7-22 
Prof. dr. Jac. Jansen wiisde my op in fragmint út 'e prolooch op it tolfde boek fan 

Gavin Douglas syn oersetting fan Vergilius' Aeneis (1513), dat him bekend wie út in 
âlde skoalblomlêzing fan 1857. Dêr komme gelikense of ferlykbere oantsjuttingen 
foar de sinne yn foar (lord of light. Haed-ljeacht; lampe of day: Laempe fenne Dey; 
reulare of the yere: Mietter fen uwz jieren; depaynter of the blomyt medis: Dy uwz't 
fjild bemiellet) en boppedat begjint elk fers mei "Welcum". Dat "wolkom" haw ik 
gjin oare foarbylden fan fûn, likemin trouwens as fan alle gelikense oantsjuttingen 
foar de sinne, mar ik hâld der wol rekken mei dat de perienkomsten weromgean op 'e 
klassiken. Miskien hat der in (skoal)tradysje west om Ovidius, Met. 4,226-228 te am-
plifisearjen, want dat soe wolris it útgongspunt west hawwe kinne: 

"ille ego sum" dixit, "qui longum metior annum, 
omnia qui video, per quem videt omnia tellus, 
mundi oculus 

Dêr binne GJ syn "Mietter fen uwz jierren" en "Hijmmel-eag dy't al oer-sjocht" ek yn 
te fïnen. "Oogh des Hemels" en "Jaren-meter" komme ek foar yn de rige fan om-
skriuwingen dy't Haselbekius 1637,1 103-104 jout. Oare oantsjuttingen by him dy't 
oan GJ tinken dogge, binne "Keers . . . van den dagh", "Dampen-haler" en 
"Bloem- en aller Oeften-maler". Lykas GJ liket Haselbekius Huygens kinnen te 
hawwen, want neist "Jaren-meter" en "Dampen-haler" hat dy ek "Morgen-wecker", 
"Vruchten-teeler" en "Somer-maecker". Huygens neifolgje die mei wissichheid Mar-
tinius 1631, omdat er it sels derby seit. It liket derop dat Huygens in belangrike skea-
kel west hat yn nederlânske Ovidius-neifolgingen, mar dat hy en Douglas net de ien-
nichsten wienen dy't op it idee kamen om Ovidius út te wreidzjen, blykt út wat 
Reichenberger 1963,175 opmerkt nei oanlieding fan de lof fan de sinne by Du Bartas, 
Ie wike 4e dei,507-646: út de mannichte fan soartgelikense lofsangen neamt er al-
linne dy fan Baïf en Scévole de Sainte-Marthe, omdat dat tiidgenoaten fan Du Bar
tas binne. 
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59,17-20; 61,13 
By Ovidius is ek en withoefaak it byld te finen fan de hynders dy't de sinne yn 'e see 

dûke lit (59,17-20). Oan Ovidius (Met. 1,129) lit fierders "De sill'ge Deugd iz klear fen 
uwz forteyn" tinke. Ovidius hat it oer it ferfal fan 'e tiid: nei Saturnus' gouden tiid (in 
foarstelling dy't GJ bekend wie, sjoch bygelyks 35,2-3 yn tekst 23) folge de sulveren 
tiid en doe de izeren, en fan dy izeren tiid, dêr't it minskdom noch yn libbet, hjit it: 
"fugere pudor verumque fidesque". Omt dúdlike parallellen mei Ovidius' passaazje 
oer it ferfal fan 'e tiid fierders ûntbrekke en dizze iene rigel temin is om oan opsetlike 
neifolging te tinken, hâld ik it yn 61,14 mar op it brûken fan in topos. Al by de klassi-
ken sels wie it foar elkoar oer stellen fan de Gouden ieu en de eigen ûntaarde tiid hiel 
gebrûklik. Kleywegt 1978 hellet buten Ovidius ek foarbylden oan fan Vergilius, Ti-
bullus, Catullus en Horatius. 

57.1-24 
Kalma 1938,245-246 sjocht yn de ferbining fan sinne-opgong en swier wurk in geli-

kenis tusken GJ en Seneca, Herculesfurens, 125 e.f. Seneca, dy't oars as GJ ûnderskie 
makket tusken lju fan it lân en stedslju, stelt it wurk fan 'e plattelanners - hiel oars as 
GJ - idyllysk foar (dêryn neifolge troch Vondel yn 'e rei fan Eubeeërs yn it tredde be-
driuw fan Palamedes; cf. Kalma 1938,245, mar ek al Wassenbergh yn syn eksimplaar 
fan 'e FR (81.1985.42)), en by de beswieren fan it stedslibben neamt er skeel net, dat 
by GJ fierderop alle klam kriget. Konkrete, wurdlike oerienkomsten binne der ek 
net, dat ik sjoch gjin reden om Seneca foar GJ syn foarbyld te halden. Leaver tink ik 
dan oan Pers (sj. Foarbylden). Mar in selde tsjinstelling tusken de bliere natuer 
moarnsier en de soargen en lésten fan de minske fûn ik sûnder opsetlik ûndersyk by 
Camphuysen yn syn bekende Mayschen Morgen-stondt (dat Hepkema 1899b,31 as 
foarbyld fan GJ neamt) en by J. Schotte yn de Lof van de Leeuvvercke yn Zeeusche 
Nachtegael 1623,61-62, dat it giet hjir foar't neist wol om in topos. 

57,2; 60,17-18; 62,10-12 en 17 
J.H. Halbertsma hellet by de tredde strofe "Nox fuscis tellurem amplectitur" oan, 

dat oanfolle mei "alis" Vergilius, Aen. 8,369 is.507 Hy sil doeld hawwe op it byld fan de 
"bruyne wjuecken" (57,2), dat lykwols yn santjinde-ieuske poèzy sa algemien is, dat it 
- omt oare oerienkomsten mei it plak by Vergilius ûntbrekke - wol om in topos 
gean sil. 
It motyf fan twa lju dy't elkoar ûnderweis moetsje en mei elkoar oan 'e praat reitsje 
(60,17-18), komt ek foar oan it begjin fan de njoggende ecloga fan Vergilius' Bucolica, 
dêr't Lycidas Moeris freget; "Quo te Moeri pedes? an, quo via ducet, in urbem?".508 

GJ brûkt it ek - dan mei it neamen fan de stêd as reisdoel - oan it begjin fan tekst 31 
(64,3-5). Omdat ik net neigongen haw oft it motyf yn 'e santjinde ieu faker foarkomt, 
kin ik net sizze oft it hjir om in topos of om in direkte ûntliening oan Vergilius giet. Ut 
foarsichtichheid hâld ik it mar op in topos, mar GJ syn bekendheid mei Vergilius, dy't 
op oare plakken blykt, makket it wol wierskynlik dat Vergilius yn alle gefallen 
meispilet. 
It byld fan it flechtsjende hart (62,10-12) is bekend út Vergilius, Aen. 4,68-73 (cf. Kra
mer 1947a, 123): 
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uritur infelix Dido totaque vagatur 
urbe furens, qualis coniecta cerva sagitta, 
quam procul incautam nemora inter Cresia fixit 
pastor agens telis liquitque volatile ferrum 
nescius, üla fuga Silvas saltusque peragrat 
Dictaeos, haeret lateri letalis harundo™ 

De ferliking fan it flechtsjende hart (62,10-12) ûntbrekt by Pers, mar komt wol 
foar yn Pers syn boarne, Lipsius' De constantia, wat foar Visser 1967d,60 reden is om 
oan ûntliening oan Lipsius te tinken. De passaazje by Lipsius, troch Visser oanhelle 
yn 'e oersetting fan Mourentorf 1584,10, bestiet út oars neat as it sitearjen fan it 
neamde plakby Vergilius, rigels 70-73: "Soo vlucht ghy oock wel altijt vande beroer
ten, maer ghy en ontlooptse niet, ghelijck het hert by Virgilium: 

Het geschoten hert, dat loopt, dat vlucht, dat iaecht, 
Waert loopt, waert vlucht, waert iaecht den doot-pijl mede draecht", 

It giet hjir om in tige bekend plak by Vergilius, dat sûnder oare oanwizings is it nuod-
lik om ta ôfhinklikheid te besluten. 
Miskien soe in oare oerienkomst mei Lipsius, dy't Visser noch neamt. al op ôfhink-
likens wize kinne. De rigels 60,20-22 fan GJ lykje op: 'T'is my lief; seyde ick; ia gee-
nen wech soude my met u te gaen verdrieten, al waert tot het eynde van Indien" 
(Mourentorf 1584,59). 

Oan Vergilius, Aen. 7, 586-587 docht ek it byld fan de ûnferwrigbere klippe 
(62,17) tinken: 

ille [dat is Latinus] velut pelagi rupes inmola resistit, 
ut pelagi rupes magno veniente fragore51" 

Mar yn dit gefal jout Pers mei syn "rotse" en syn "midden in de baren" genôch oan-
lieding ta it brùken fan "klippe" om Vergilius derbûten te litten. 

61,5 
De rigel liket in soad op in pear út 'e earste strofe fan in titelleas liet fan Camphuy-

sen, Wat is 't onvernoegde mensch (Camphuysen 1647,122): 
Neemt de heele Werelt voor, 

Loopt-se door: 
't Is de Wer'lt en 't sal-se blijven. 

Sûnder wurdlike gelikenis is der ek oerienkomst tusken it "Leeg uw hert van hoop' en 
vreese" út itselde fers en de rigels 63,10-11. Dat skikken yn foar- en tsjinspoed is in 
hiel algemien elemint yn santjinde-ieuske literatuer en seit dêrom neat oer eventuele 
ôfhinklikheid, mar hoe't dat sit mei de oare oerienkomst, wit ik net. 

62,15 
A. ten Broecke Hoekstra tekenet yn syn eksimplaar 61.1985.01 fan de FR by dizze 

rigel út J. de Brune, Emblemata 1624,101 oan: "de voort-komst van dit quaet,/ Niet uyt 
een vreemd gebroet, maer uyt u zelf ontstaet". De oerienkomst liket my te ynsidinteel 
en ek net sprekkend genôch om oan ûntliening te tinken. Earder tink ik oan in topos 
dy't beide brûke. 
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62,16-18 
Van Idsinga 1777,55 (en mei him Wassenbergh 1793,35) ferwiist by dizze rigels nei 

Horatius, Od. 3.3, 1-8: 
Iustum et tenacem propositi virum 
non civium ardor prava iubentium, 

non vultus instantis tyranni 
mente quatit solida neque Auster, 

dux inquieti turbidus Hadriae, 
nee fulminantis magna manus Iovis: 

si fractus iüabatur orbis, 
impavidum ferient ruinae.511 

Pers hat ek yn dit gefal miskien wer de oanlieding west. Allinne de bylden dy't oan it 
waar ûntliend binne, ûntbrekke by him. Dat liket my net genôch ta om ôfhinklikheid 
fan Horatius oannimlik te meitsjen, wat net hoecht te betsjutten, dat dy der net is. Dy 
waarbylden litte yn alle gefallen de mooglikheid iepen, dat GJ mei sin syn foarbyld 
in klassike tint jûn hat. Dat hat namste mear káns omdat der safolle klassike paral
lellen yn it gedicht oanwiisd wurde kinne. 

5.3.30.1.2. Bîbel 
57,17-24: cf. Pred. 1:3. 

59,1-3: cf. Ps. 12:3; Jes. 29:13. 

59,7-8: Ps. 89:33 (Wumkes); Ez. 20:37,38. 

59,23: Matth. 5:45. 

59,24: Ps. 139:7 (Wumkes). 

60,1: cf. Gen. 18:25. 

60,2: cf. Ps. 139:8-9. 

60,5: Ps. 139:12. 

60,7-8: Gen. 19:24 (Wumkes). 

60,12: cf. bgl. Ps. 30:3 en Jes. 57:8,9 (Wumkes). 

62,21 (moed): bgl. 2 Kor. 5:6,7. 

62,21 (wille): cf. Ps. 16:11. 

62,21 (treast): sj. 5.3.45.1.2 op r. 104,12. 

355 

wumkes.nl



62,25: cf. Pred. 3:1. 
Ek de gearfetting boppe Pred. 1: "Alle dingen zijn ijdelheid en on
rast . . . onbestendig, vergankelijk en vol bekommernis". 

62,26-30: Hebr. 11. 

62,27 (Gods eyndom): Eks. 19:5 (Wumkes). 

62,28: Eks. 17:1-7 (Wumkes). 

62,29-30: Rjocht. 4:1,2; 6:1; 13:1 (Wumkes). 

63,3: Gen. 4:14-16; Jona 1:3 (Wumkes). 

63,4: Gen. 50:22 (Wumkes). 

63,5: Gen. 12 en 13 (Wumkes). 

63,9: Rom. 8:28-39 (Wumkes). 

63,10-11: Pred. 7:14. 

63,18: Hebr. 11:15,16 (Wumkes). 

5.3.30.1.3. Oare boarnen 
1. Catechismus, antwurd op fraach 28. 

63,10-11: 
"Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen . . . ". 

2. Liturgie, Gebed voor allen nood 

63,17: 
"Wilt ons . . . regeeren met uwen Heiligen Geest". 

63,18: 
"ende wij . . . alle vergankelijke dingen verachtende, alleen de hemelsche 
mogen gedenken". 

5.3.30.2. Genre 
De tekst (tenei RS) bestiet út in liet en in petear. It petear wurdt holden tusken twa 

lju dy't fan miening ferskille oer de manier om frij fan alle ûnrêst fredich te libjen. It 
ûntstiet as de iene de oare ûnderweis moetet wylst dy sjongt. 

Gedichten mei gelikense opset - in saaklik petear dat frij fluch hinne-en-wer giet -
binne my net bekend, al komme klassike hardersdichten fan Theokritus en Vergilius 
der wol tichtby. Guodden dêrfan binne ek kombinaasjes fan liet en petear. Oan Ver-
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gilius' njoggende ecloga docht fierders yn it bysûnder ek noch it moetsjen ûnderweis 
tinken (sj. Parallellen). As GJ lykwols direkt weromgean soe op Vergilius, sûnder rus-
kenkomst fan oare foarbylden, soe ik mear oerienkomsten ferwachte hawwe. Syn 
foarbyld fan Pers, dêr't er de stof foar in belangryk part út oernaam, kin dochs min it 
iennichste west hawwe dat him ta sa'n mooglike fariant fan it klassike hardersdicht 
brocht hat, al is dat ek in petear (mar komme de beide sprekkers elk mar ien kear oan 
it wurd) en hearre der lieten by. Likemin soe ik in foarbyld fan in hardersdicht út 'e 
santjinde ieu witte, dêr't RS op liket, ek al wie it genre doe neffens Fowler 1982,139 ra-
dikaal fan ynhâld feroare. Tsjerklike satire en petearen tusken jong en âld binne in 
pear fan de nije eleminten dy't er neamt en dy't by GJ yn oare gearspraken ek foar-
komme (cf. tekst 31; 72,26-28; tekst 29). 

In direkte oansluting by it hardersdicht liket my dêrom net wierskynlik. Mar RS 
hat ek wol wat fan tekst 7 (Sjolle Kreamer). Dy bestiet ek út in petear tusken twa lju dy't 
it net iens binne en dêr komt ek in liet yn foar. Sjolle hâld ik wol foar in frij direkte 
ôflieding fan it hardersdicht, ûntstien ûnder ynfloed fan gearspraken fan Van Hich-
tum (5.3.7.2). RS soe in fierdere ûntjouwing fan it genre binnen it wurk fan GJ sels 
wêze kinne. Yn dy ûntjouwing soe ek in oare gearspraak fan him passe kinne, de al 
neamde tekst 29 (Nyschierige Jolle, by ôfkoarting NJ). Oars as RS lit him de petear-
foarm fan NJ wol ferklearje út de boarne dy't brûkt is. Dat is Self-stryt fan Cats (Ep-
kema 1821,138-139), in petear tusken Joazef en de frou fan Potiphar. By Cats koe GJ 
trouwens wol mear foarbylden fan petearen fine. Sa is Maechden-plicht (1618; ek yn 
Houwelyck 1625) in petear tusken in âlde en in jonge frou. It wurdt besletten troch twa 
lieten. Foar Cats syn ynfloed kin ek pleitsje dat syn petearen belearend binne, krekt 
lykas dy fan GJ. 

Wat de fersfoarm oangiet, kin it folgjende opmurken wurde. De strofe fan de rigels 
56,1-6 komt fierders by GJ net foar. Frank 1980 hat him net. Likemin brûkt GJ de 
strofe fan de rigels 56,7 oant 60,16 faker. Frank 1980,603-605 neamt dat er al yn 'e 
Minnesang om 1400 hinne foarkomt, mar hat ek fêststeld dat er yn 'e santjinde ieu 
meast brûkt waard yn it tsjerkeliet en sûnt Burgers Lenore (1773) ek yn balladen. 
Sjoch foar de populariteit fan de wize by 5.2.7.3. 
De tredde strofefoarm fan it gedicht (60,17 oant de ein) is deselde as fan psalm 103 
(117-119). Neffens Frank 1980,517 komt de strofe yn 'e dútske lyryk fan 'e santjinde 
oant de njoggentjinde ieu inkeld ris foar. It earste foarbyld dat er neamt, is in geastlik 
liet út 1648 nei psalm 103. Men kin jin ôffreegje oft ek GJ net op de wize fan de psalm 
dichte hat. It is net de iennichste kear by GJ dat in gedicht de bou hat fan in psalm of 
in oar liet, sûnder dat der in wize-oantsjutting by stiet. Lit men net-strofyske gedich
ten en guodden dy't mar ien strofe beslane derbûten, dan hawwe deselde foarmen as 
in psalm de teksten 16 (psalm 117), 29 (it begjin; psalm 146), 30 (psalm 103), 32 (psalm 
93), 43 (psalm 58), 45 (it begjin, psalm 118; fierderop fan 93,17 ôf psalm 140) en 46.24 
(fan 173,17 ôf psalm 17,63 of 70). De bou fan de psalmen dêr't se by hearre hawwe ek 
de ynliedende strofen fan 46.19 (psalm 51) en 46.34 (psalm 1). Oare lieten as psalmen 
binne gelyk fan bou as 68 (Periosta, opjûn by tekst 9), 71 en 74 (Si c 'est; opjûn by de tek
sten 18 en 23) en ek it begjin fan 29, dat behalven op psalm 146 ek op Rosemontje (op
jûn by tekst 6, bis. 5) songen wurde kin. Der binne fêst wol mear korrespondearjende 
lietfoarmen te finen, lykas by tekst 72, dy't "Gesang" hjit. Miskien is dat sels wol sa by 
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alle strofyske gedichten fan GJ. Trouwens, ek de net-strofyske gedichten litte har nef-
fens it rymskema gauris yndiele yn psalmstrofen. Tekst 21 past by psalm 140; 27 ôf-
sjoen fan de ekstra léste rigel by de psalmen 24 en 62; 31,36 en 64 by psalm 9; 39,65 en 
78 by psalm 46; en 75 by psalm 8. En grif binne dêr ek wol guodden ûnder, dy't mei 
oare lieten oerienkomme, lykas tekst 61. It fersskema fan dat gedicht hat Frank 
1980,447-451 fan de fyftjinde oant de achttjinde ieu oars net as yn lieten fûn. It liket 
der dêrom in soad op, dat GJ by it dichtsjen gauris stipe fûn hat yn wizen. Dy ûnder-
stelling, hoewol los derfan ûntstien. slút oan by ûndersyk fan Grijp 1987, dy't oan-
toand hat dat de reien yn in tonielstik fan Hooft songen wurde kinne sûnder dat dat 
derby stiet. 

5.3.30.3. Datearring 
It gedicht kin fanwegen syn ôfhinklikheid fan Huygens' Batave Tempe, dat GJ wol 

brûkt hawwe sil út syn eksimplaar fan Ledighe Uren (4.4), net foar 1625 ûntstien wêze. 
In neiere datearring is faaks mooglik troch ferliking fan de útjeften fan Pers' Bellero-
phon mei wurkfan GJ. Ofsjoen fan in útjefte út 1614 mei oars net as emblemata, binne 
dêr mei lieten útwreide útjeften fan bekend út 1633, ca. 1635,1638,1641.1648 en letter 
en ek noch ien dy't net datearre is (Landwehr 1970,479). Ik haw noch net neigongen 
oft de Klachte yn de útjefte fan 1633 stiet. Yn de oaren stiet er wol, mar mei dit ferskil 
dat de tekst yn 'e edysje fan likernôch 1635 noch net ferdield is oer Lipsius en Lan-
gius. De dialoochfoarm fait dêr dus net fuort yn it each. De ferskillen tusken de útjef
ten fan 1638 en 1641 ha 'k neigien om te sjen oft dy ek útwizing dwaan kinne oer de 
fraach hokker fan dy beiden it meast yn 'e beneaming komt foar gebrûk troch GJ. Yn 
1641 is nammentlik foaritearst Urania Of Hemel-Sangh opnommen. It iennichste ge
dicht dêrút dat op ien fan GJ liket, is Avond-Gesangh, dêr't Nacht-rest-bejerte (bis. 115) 
wat fan hat. Mar de oerienkomsten binne net grut en ek net eksklusyf. Fierders stiet 
yn de útjefte fan 1641 yn de ôfdieling De Vrolijcke Stemmen in gedicht, De klagende 
Herderen Herderinne, Tusschen Hans en Trijn (bis. 237-238), dat yn 1638 ûntbrekt, en 
dat in boarne west hawwe kin fan Nyschierige Jolle (tekst 29), mar ek yn dat gefal 
binne de oerienkomsten net hiel sprekkend. Mei elkoar is it eins te min om de kar op 
ien fan beide útjeften falie te litten. 

Yn de tekst sels hawwe de rigels 59.9-16 al ier oanlieding jûn ta datearjen. De earste 
dy't dêroer skreaun hat is by myn witten Jac. Scheltema. Hy hat net sjoen dat 
"stjoerd' " doetiid is, want hy set it oer mei "zendt", en ferklearret: "dit stuk is zeeker 
vervaardigd geduurende de 30 Jaarige oorlog van 1618 tot 1648".512 Kalma 1936c,206 
en 1938,80 en Gosses 1940,85, dy't de doetiid wol achtslane, datearje de tekst nei de 
Frede fan Münster fan 1648, mar har wie noch net bekend dat der earder - yn it ôf-
skrift dat Junius makke - gjin "stjoerd' ", mar "seynt" stien hie, notiid dus (cf. Camp
bell 1948,29). Dat is in sterk argumint foar in datearring foar 1648, mar it is net te siz-
zen oan hokker tiid GJ dan krekt tocht hawwe moat. De earste kear, doe't ús lân 
(Fryslân?) him, sa't er skriuwt, noch wol oan Dútslân spegele, soe faaks fuort wol yn 
1618-'19 mei de Dordtske Synoade west hawwe kinne, al leit it tinkt my mear foar de 
hân dat it letter wie. Yn 1618 kin de ellinde fan 'e Tritichjierrige Oarloch (dy't doe 
krekt begongen wie) hjir noch min as útsûnderlik oanfield wêze. Dat besefis mis-
kien earst dúdlik wurden nei 1630, doe't de oarloch mei pest en hûngersneed op it 
slimst waard, mar om dat jier hinne libbe it faaks ek al, want Baardt 1630 skriuwt: 
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"God bewaer ons Nederlandt voor in-landtsche tweedracht ende nieuwe Factien/ 
soo in kerckelijcke als Politijcke Saken" en ek: "O Duytslant/ Duytslandt/ dyn 
elend/ heeft noch gheen end". Yn dat gefal soe GJ yn de rigels 59,9-10 faaks doele 
kinne op de reboelje yn 1635(4.3.7.2.1). As oare mooglikheid komt 1626 yn 'e benea-
ming, mar dat liket my noch wat te gau nei it begjin fan de Tritichjierrige Oarloch ta. 
De reboelje fan dat jier wie ek lang sa slim net as yn 1635 en duorre ek mar in pear 
moanne (4.3.6.2). In beswier tsjin 1635 is lykwols dat de politike ûnrêst doe noch net 
besljochte wie. Fan spegeljen oan Dútslân kin dêrom doe eins hast gjin sprake west 
hawwe. Miskien moat dêrom earder tocht wurde oan 1637, it jiers dat de âlde magi
straatsbestelling fan 1635 wer ynfierd waard. Hoewol't it doe yn Bolsert noch lang 
gjin frede wie, waard it rûnom wol gans rêstiger. Yn dat gefal soe de reboelje fan 1644-
1645 (4.3.7.2.4) miskien noch it meast as tiid fan ûntstean yn 'e beneaming 
komme. 

It leit yn 'e reden om nei te gean oft oan in staveringsferliking mei de Tjerne (tekst 
6). dy't yn 1640 printe waard, in argumint foar in datearring foar of nei dat jier te ûnt-
lienen is. Ut Feitsma 1974 docht hieltyd bliken dat de Tjerne en de Juniana - dêr't be-
halven RS ek de beide oare gearspraken 29 en 31 en Sjolle, tekst 7, by hearre - grutte 
oerienkomst yn stavering hawwe, dy't har dúdlik ûnderskiede fan al it oare wurk, dat 
fan letter is. De ferskillen tusken Tjerne en Juniana binne dêrneffens mar lyts. Eins is 
der net ien by, dy't ien fan beiden dúdlik yn in middenposysje tusken it âldste en it 
lettere wurk pleatst It opfallendste ferskil is de opkomst fan circumflexen, dy't yn 
Tjerne ûntbrekke, yn it lettere wurk ûnder mear op de ô en de â steane, mar yn 'e 
Juniana boppedat ek noch op oare tekens of kombinaasjes oantroffen wurde. Se 
lykje oars it beste te ferklearjen as men foar de Juniana in tuskenposysje oannimt. 
Dat jildt grif foar de â (yn stee fan aa yn Tjerne) foar d(d), II, n(n) en fff) (cf. Feitsma 
1974,251), omdat de aa dy't de Tjerne hat, oanslút by eardere staveringen yn it Frysk 
(cf. Feitsma 1974,440). De minder sprekkende ferskillen wize trouwens deselde kant 
út: de ea foaræ oïe(e) (Feitsma 1974,296) en de Substantiven op -e (type mol: moïï; 
Feitsma 1974,189). It sjocht der dêrom tenearsten - de saak soe krekter ûndersyk 
fertsjinje - nei út dat de stavering fan de Juniana jonger is as 1640. 

Dy konklúzje komt oerien mei de datearring dy't ik hjirfoar en by 5.3.30.2 (Genre) 
op oare grünen foar it meast wierskynlike hâld. It leit trouwens ek net sa yn 'e reden 
dat RS, likemin as de oare gearspraken (29 en 31), oan it begjin fan GJ syn frysk dich-
terskip stean soe. It liket my ûnwierskynlik ta, dat it idee om lju fan it lân te kiezen 
opkommen wêze soe by it behanneljen fan sokke algemiene tema's as it lok fan fer-
noeging yn RS. Dy kar ûnderstelt earder, dat er al faker boerelju as haadfigueren 
nommen hie. Yn alle gefallen sil it gedicht yn 1646 wol klear west hawwe, want doe 
hat Junius nei alle gedachten in ôfskrift makke (4.7.2.4 en 3.5.3.2,6). 

5.3.30.4. Histoaryske eleminten 
De Jong 1929, dy't de tekst by de beide oare gearspraken ferlike in praatstik fynt, 

hat gjin ûngelyk as er skriuwt: "Op gezag van den dichter nemen we aan, dat de beide 
sprekers huislieden zijn [neffens it titelblêd fan 'e útjefte fan 1668: yn 'e tekst sels stiet 
it net], maar al het persoonlijke uit hun optreden is geweken". Halbertsma 1863,45 
ferjit it titelblêd en hâldt Reamer en Sape sels foar "twee beschaafde stedelingen", 
dy't dêrom neffens him (oars as yn tekst 31, dêr't se it ek dogge) mei rjocht "y" en gjin 
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"du" tsjin elkoar sizze. It iennichste dêr't men út ôfliede moat dat it hjir om lju fan it 
lân giet, binne de rigels 57,20-22, omdat de ik-figuer dér as ien fan har sprekt. 

Ek de tekening fan it plak dêr't it petear him ôfspilet, is tige algemien. It is buten, 
midden tusken bou- en greidlân yn. mar oft mei "uwz lân" Fryslân bedoeld wurd{ 
komt net dúdlik út. It "kuwppjen" (58,21) kriget ek te min klam om dat no foar in te
ken te halden dat it om Fryslân giet, al hie dy provinsje neffens Schotanus 
1658,**[lr] wol "de name ende schande van eersucht ende staets-rasernye, boven an
dere" en soe it wurd "Cupery" hjir ûntstien wêze. Mar oan de taal is fansels wol te 
sjen dat it Fryslân is. 

De tiid is wat konkreter oanjûn, omdat de rigels 59,9 e.f. op de Tritichjierrige Oar-
loch slaan moatte, mar sa nau is dy ek net bepaald of it "seynt" fan 59,11 koe sa't liket 
sûnder beswier yn "stjoerd' " feroare wurde. 

5.3.30.5. Ynterpretaasje 
Myn ynterpretaasje basearje ik op wat de beide figueren dy't it petear hâlde, sizze 

en op de wize sa't se tekene wurde. Op grûn dêrfan besykje ik de opbou te ferklearjen. 
Mar earst wol ik in pear losse problemen besprekke. In wurd dat by Brouwer ûndúd-
lik bliuwt, is "Pest-Djier" (58,23). It hie doe yn 'e tiid fan de pest fansels wat ôfgrysliks. 
Brouwer 1966II57 set oer: "pestbisten, foarûndeugden", mar neffens Bekker 1693,IV 
17, dy't "ô Heite? in pestdjear" ferklearret, wie dat léste foar " 't gemeene volk een spo
kend plaagbeest so sy meinen dat wel somtijds omgaat". GJ hat dus sa't liket syn 
"spoeckje" tige mei sin brûkt. 
Fan " 'er" yn 61,15 freget Brouwer 1966 II 61 him ôf oft it faaks slacht op "Gods-
tjienst" út de foarige rigel, nei't er " 'er op klieuwen,/ In schoerren" ferklearre hat as 
"der mei klimmen en skuorren boppe op kommen". Mei dy ferklearring rekket lyk-
wols it ferbân út 'e sin (de rest fan 61,16 past der dan net by) en út 'e kontekst (dy't fer-
wachtsje lit dat earst mei it "rjuecht" (61,18) wat nijs begjint). Lit men " 'er" lykwols 
op "Gods-tjienst" slaan, dan stiet der dat de hoveardij him dêrfan baas makket en 
troch hierkleauwerij skieding bringt, wat in goeie sin jout. It moat dan wol gean om 
waanwize teologen en dûmnys. 
In probleem dêr't ik net útkom, is "in" yn 63,1. Men soe dêr "uwz" of "it" ferwachtsje. 
Campbell 1948,123 hâldt "in" foar in printflater foar "it", mar Brouwer 1966 II 61 
merkt mei rjocht op dat yn oare redaksjes ek "in" (ôfskrift Junius) of "yen" (edysje-
FR 1681) stiet. 

Dan gean ik no oer ta de ynterpretaasje fan de tekst as gehiel. Reamer en Sape 
wolle beide lokkich libje, mar wylst Sape hopet dat it lok earne op 'e wrâld bestiet 
(61,11; Langvik Johannessen 1960,182 hellet dy rigel oan as in bewiis dat Sape hopet 
op "de synthese fan himel en ierde", mar dat docht er krekt net), bidt Reamer God 
om help om it yn himsels te finen (60,14). Sape is warleas en mismoedich, Reamer 
fielt him sterk en rêstich (63,12). Sape sjocht it him oan. Hy is bang (61,17; cf. ek 
"swier holle"; 62,8) en as ik it goed begryp, ek oerallich. Ik soe teminsten de oars wol 
wat riedseleftige rigels 62,4-6 léze wolle as in bewiis dat hy yn panyk de werklikheid 
net mear sjocht. Reamer dêrfoaroer wurdt nofteren tekene. Dat blykt út syn kalde op
merking yn 61,12 en miskien ek wol út it "ney 'k hear" (62,7), as woe er sizze, dat er 
Sape noch net fuortgean sjocht. 

Yn har krityk op 'e minsklike ferdoarnens binne se it wol iens. Beide hawwe se 
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grutte noed mei de tastân yn har lân, dy't se yn fierhinne gelikense wurden uterje 
(58,21-24 en 61,2-4). Tsjerke en rjocht binne yn gefaar (58,13; 61,14-22) en dûbelherti
gens hearsket (59,3; 61,22). Sape neamt ek noch it sûpen en flokken sneins en deis 
(61,26-27). Foar Reamer stiet dy ferdoarnens lykwols net op himsels. No, mei al dat 
skeel, is it neffens him wol hiel slim, mar oars is de minske ek noait tefreden (57,23-
24: "In al het wy schraepje,/ kin dat schird naet laepje"). Brouwer 1966II 57 hat oan 
syn oersetting fan "schraepje" mei "skreppe, gearbringe?" te merken, sa't liket net 
sjoen dat de tsjinstelling tusken de blide natuer en de minsken allinne mar sin kriget 
as it wurd as "ynklauwe" lézen wurdt, sa't Dijkstra 1853,272 ek docht: "Alles wat deze 
aarde aanbiedt, wil de Dichter zeggen, is niet toereikend om 's menschen hart te vre-
den te stellen". 

It gedicht bestiet út twa parten. It earste giet oer Reamer allinne, it oare oer him en 
Sape beide. De ienheid, it idee dêr't it út weitocht achte wurde kin, liket my hjiryn te 
bestean, dat Reamer yn wurd en died in from man is. Earst wurdt toand hoe't er sels 
libbet, dan folget syn goeie rie oan in oar. 

De frommens fan Reamer, dy't him lokkich makket, bestiet út it betrouwen op 
God en it nei Him skikken yn foar- en tsjinspoed (63,9-12). De fernoege minske 
"wint . . . Aerdsch en hemel-gunst" neffens tekst 71 (442,12). In oar gedicht der't it 
tema fan de fernoeging sintraal yn stiet, is 38. It is ek de moraal fan tekst 23, in fabel 
(38,11-12), al giet it dêr net om it libjen yn in boaze wrâld, mar om libjen yn ienfâld. 
Fernoeging, sa blykt wol, is in bekend tema by GJ. Dat wie it trouwens yn de hiele 
santjinde-ieuske literatuer. 

5.3.30.6. Untstean 
De ynhâld fan it gedicht is foar in grut part beskaat troch it foarbyld fan Pers. Dat 

jildt foaral foar it twadde part, it peteardiel. GJ folget Pers dêr suver op de foet. It ear
ste diel, it liet, giet foar in part wol oer deselde dingen as it twadde, mar it ferbân mei 
Pers is folie losser. Dat komt foaral trochdat de sinne dêr safolle oandacht kriget, dy't 
by Pers mar yn ien rigel neamd wurdt. Dochs liket my dy rigel (Al schenckt de Son 
ons aengename stralen) genôch ta om Pers ek dêrfoar as útgongspunt te ûnderstel-
len. De sinne slút ommers oan by de beskriuwing fan de bliere natuer, en dy kriget by 
Pers yn syn earste liet ek alle omtinken. De útwreiding oer de sinne sels, dy't bestiet út 
in aemulatio fan Huygens, hoecht GJ gjin oare boarne foar hân te hawwen en dat 
jildt ek foar de ferbining mei psalm 139, dy't wol tige foar de hân leit, omdat yn fers 7 
fan dy psalm deselde gedachte foarkomt as yn Pers' Klachte, dat flechtsjen (foar God 
yn dit gefal) nammentlik neat jout. 

Wat de oare ynhâldlike ferskillen mei Pers oangiet, dy binne allegearre op te fet-
sjen as útwurkingen fan syn stof. Se litte har yn trijen yndiele. As útwreidingen út de 
klassiken fetsje ik de rigels 60,17-19, 61,13 en 62,10-12 op (sj. Parallellen). Bibelske 
ynskowingen binne 62,25-29 en 63,3-7 en 9-11. De tredde kategory bestiet út in ty-
pearring fan de gemoedstastân fan Sape (60,24-61,1) en út konkretisearring troch it 
jaan fan eigen foarbylden fan sûnden. As sadanich wurde neamd skelen tusken freo-
nen (58,11), bedriging fan tsjerke en rjocht (58,13 en 61,14-19), dûbelhertigens (59,1-8) 
en sûpen en swarren sneins en deis (61,26-28). Ferlike by Pers binne dat konkretisear-
ringen, mar se bliuwe dochs hiel globaal. De measten komme wol faker by GJ foar: 
tsjerklike skelen yn tekst 31 (72,26-30), dûbelhertigens te faak om op te neamen, mar 
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bygelyks yn 50 {Slioecht in rioecht), en sûpen en swarren yn 29 (52,4-16) en 33 (79,1-6). 
It soe lykje kinne, dat it om aktuele sûnden giet, omdat sokken dy't op de siden 58 en 
59 stean mei de eigentiidske situaasje ferbûn wurde (59,9 e.f.), mar op side 61 wurde 
se yn it klassike ramt fan it ferfal fan de tiden pleatst (61,13). Dêrom moat men wol 
rekken hâlde mei har topos-eîtich karakter. Dat blykt ek wol út it foarkommen fan 
deselde sûnden by oare dichters. By wize fan foarbyld neam ik in pear gefallen fan 
de klacht oer de fersteuring fan tsjerke en rjocht, omdat GJ dy hjir oant twa kear ta 
uteret. Schaghen 1610, hjir oanhelle út Strengholt 1977,39, wreidet in passaazje fan 
Du Bartas (Vermeer 1978,117) út mei: 

Noch met gheld omghekocht, misbruyckl hy niet vol list 
Zijn hoog begaefl verstant, tot schijndeugts kercken twist, 
om door nieu waangeloof, 'tvreedsaem Gods volc te scheuren, 
Om t'oop'nen slands en ziels vyand, d'stads en 'sherts deuren. 

Baardt 1645,53 foeget oan syn gedicht óp Declesiastiquen (dat al yn Baardt 1634 stiet) 
Notæ ta ûnder it distichon: "Waerachtich, het is soo, in dees bedroefde Tijden,/ Al 
dinck ver-ergert sich, en gaet te rugge glijden", dêr't er - ek al wer fan tsjerketsjinners, 
krekt as Schaghen, en lykas safolle oaren as Petrarca, Mantuanus, Spenser, Milton 
en Quarles (Highet 1967,173 en 613) - seit, dat guodden "haer eygen Vleysch/ haer 
Wellust/ ende Begeerten/ haer Ampt- en Ere-sucht/ haer trotsen Hovaert/ haer gie
rigen Affgunst/ haer lopen/ en draven; ja eyndelijck (fy, schande!) haer swelgen/ 
brassen/ ende meer andere dusdanige doodtlijcke gruwelen/ behartigen/ als den 
bîoedigen arbeydt/ die in des Heren Wijn-Berg van haar werdt gevordert" en hy fer-
fettet; "Andere van dese Natie/ die wat vromer sullen zijn/ ofte schijnen te wesen/ die 
stichten niet dan twist/ ende onnutte reden-caveling onder het Gemene/ so wel on-
wetene/ als aff-gerichte Volck; becommeren haer veel meer met Mugge-siften/ danse 
haer ontsien/ Kameelen door te slucken; ja/ de Kercken/ Raedt-huysen/ Scholen 
ende Republijcken/ 't moet alles in roer: men maeckt niet alleen de Gemente oproe-
rich/ de Princen in colere/ maar den Oorlog op de been; de Kercken van 
malkaer 

Ta it algemiene karakter fan de beskriuwing fan kwea en sûnden draacht boppe-
dat ek noch by dat se net op harsels steane, mar tsjinje om de lykmoedigens fan Rea
mer better útkomme te litten. Dochs kin men min oannimme dat GJ syn klachten 
oer de ferdoarnens fan de tiid sa algemien binne, dat se gjin ferbân mei de santjinde-
ieuske werklikheid yn Fryslân hâlde soenen. Dêrfoar is der tefolle oerienkomst mei 
de problemen yn tsjerke en steat, sa't se yn 4.3.6.2 en 4.3.7.2 foar de tiid fan 1626 oant 
1645 beskreaun binne, en dêr't GJ, al wie 't allinne mar om syn heit, tige mei te krijen 
hie. Dat kin de kar fan de stof ferklearje, mar it seit ek wat oer it karakter fan GJ syn 
literatuer. Hoewol't ús faaks beskate nuanses ûntgeane, kin it dochs hast net misse 
dat der foar de santjinde-ieuske lezer net folie nijs, lit stean skokkends yn RS stien 
hat (likemin as soks foar ús it gefal is). It ferbân mei de eigen tiid wie foar GJ sterk 
troch de literêre tradysje beskaat. 
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5.3.45. Friesche Herder (92-120; JHB 93-123) 

5.3.45.1. Boarnen 
Om yn psalmberimingen literêre neifolging oanwize te kinnen, is it nedich earst te 

witten wat wurdlik oan de Bibel ûntliend is. By wize fan foarbyld lit ik hjir twa psal
men folgje mei ôfivikende printinge fan de wurden dy't letterlik (al is it dan fansels yn 
it Nederlânsk) yn de psalmtekst of de kanttekeningen fan de Steatebibel steane. Dy't 
út de kanttekeningen komme, stiet in * foar. 
Ik haw socht om in pear dy't frijwat fers kille yn útwreiding fan de Bibeltekst, mar dat 
is my net slagge. Alle psalmen yn 'e Friesche Herder binne wol sawat likefolle troch 
opfollingen útwreide. De grutste útsûnderingen binne de strofen ien fan de psalmen 
130 en 146, dy't mar op in pear wurden yn 'e grûntekst weromgeane ("Uit de diepten 
roep ik tot U, o HEERE", resp. "O mijne ziel, prijs den HEERE"). 

PSALM CXXXVII. 
1. 

'k Bin az't Folck Goads, dat. oone' *Euphraet-ig finzen 
1. Yn Bâbel siet. in galde', ijn swier betinsen, 

Om Zions berg', dy *woest laey, wijld in bleat 
2. Herre' Herp'-spil hinge' oon Wijlge-beamt\ lanz' sleat, 
3. Dy trog gjelp'-trien-eag-wiet wugs, az herr' terge 

't Twing-Folck, in scheetsch blier Zion-sang æf-ferge. 

2. 

4. Ho! (katt'ne weer Goads Tjieners) schoen' wy sjonge 
Klear Hijmmel-luwd. ijnfreamd lânz fuwl bedonge? 

5. O 't iz on-muwlck! Mar az ik dy forjit 
Jerusalem mijn heagste wille' in wit. 

So môt him salm, mijn rjuechter hân, forjitte. 
6. Mijn tong' môt fest, oon' muwlle bopperst' sitte. 

3. 

7. O tinse', uwz God, oon Edoms berns hôlsck' droazheyd! 
Yn Salems Dey balcke' herre' oerjuwne boosheyd. 

Breek' baern', schoer', scheyn', litt' stoack op stien naet stean. 
Datme' ijnnegruwn' mey bleat in neaken sjean. 

8. O Bâbels bern! dy me' eack woost wirdden sjean sil, 
(So me' immen det, al folie', yen ney beschean schil.) 

4. 

O Bâbels bern! lock-sillig môt hy wezze, 
Dy Dy trog' wraeck' ijn't pleagjen schil op-lezze 

Dyn mis-diede' eer'n, oon uwz, so wreed, begien. 
9. Wol-sillig, dy Dijn suwg'-èmz oon' Rotz-stien', 

Oon' Klippe klopp't, omme' holle' in ljea to brecken, 
Om so uwz uwnck, smaed, pleage' in leed to wrecken. 
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Toalfde PSALME. 

1. Yen Psaltne Davids fore oerste Sjong-maester, 
op de Scheminith. 

1. 

2. Stea by, behâd', 't iz oertijd, ljeave HEERE! 
't Klien' heapsen fromme ljue win lijts in tin, 

De guwt klieut, deugd duwckt, fuwl hiet schien, schann' eere, 
Dy trouwe' oprjuechte' iz, onder tuwzen nin. 

2. 

3. Jæ spreche' oorz naet az smoar-gledd' guwch'lerije, 
EIck flaey't sijn fijuene', elck schild'ret wijt sijn swart, 

Mey' *gledde tong', schien praet, plomstrijckerije, 
Jæ katje mey in àuvvhhel-duwbbeld hert. 

3. 

4. Uwz God *schil, wis, æf-snije', uwt muwlle' in wangen, 
d' Oer-goune lipp', 't oer-huynnigd' galle-fe): 

God wol uwt-tjean, mey gleone schroey-nijp-tange, 
Dy great-op-jaende tong' njuencke' him rebel. 

4. 

5. Dy oer-juwn' quea hel-huwnen bijlje' in râlje, 
Uwz tong' jout de' oerhân uwz, jild, oon-sjean, steat, 

Uwz lippen binne' uwz eyn: wy kinnet stâlje: 
Was moester oer uwz? nimmen, nimmen neat. 

5. 

6. Mar hertse' het God seyt: Om 't illindigh' lijen, 
Fenne' earme' onrjuecht-ferwoeste neaddrifl-leaz', 

Wol lek op-stean: lek ick schilse' hoedje' in frije 
Fenne herre dy-se' oon-blieze' eangst' spijt en freez'. 

6. 

7. Dy wirdden dy God eernet, ijn sijn sprecken, 
Dy binne nolek, rjuecht, inckel, *lott're, klear, 

*Az*'t sulver *dat*ijnne' *uwn' leyt gleon to blascken 
Dat sânreyz' smelt't, in *5c/!om-schien wirt aldear. 

7. 

8. Y. ljeave HEERE', Y sïïle-ze bewearje 
Fen't fuwll' wrad-schomm', dat jon folek leagen leyt, 

Het hoeder somme', uwz hoeder lijck, bejearje? 
O wisse hoede! uwz haed ijn ijvigheyt. 

8. 

9. Dy booze binne' op 't moed, in ruwn om troje, 
Jæ bosekje gear, ho! 't rint rom ney bejear, 

Wenneer-se 't *schom dear snoodste schodden schoje 
Op't kessen fen lânz heagste steat, ijn eer. 
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5.3.45.1.1. Literêre teksten 
Ik haw de tsien psalmen út 'e FH ferlike mei de berimingen fan deselde psalmen 

fan Buchanan 1621, Marot/De Bèze 1615, Luther c.s. 1646 (12,15,103,130 en 137, de 
oaren ûntbrekke) en Lobwasser 1646, en fierders mei Wtenhove 1566, Datheen 1617 
enl651,enMarnix 1580,1591 en 1617 en mei alle folsleine nederlânsktalige berimin
gen út 'e santjinde ieu oant 1655 (it jier dat de FH wis klear wie): Boey 1648, De Brune 
1644, Camphuysen 1690 (dy't op staveringsferskillen nei net ferskilt fan eardere 
útjeften), Geldorpius 1644, Van Heule 1649, De Hubert 1624, Revius 1640 en Wester-
baen 1655. Omdat der rekken holden wurde moat mei de mooglikheid dat GJ in part 
fan Bruno 1656 fia Gabbema al earder yn hânskrift ûnder eagen hân hat (al binne 
der gjin oanwizings foar), haw ik dy ek noch besjoen. Boppedat ha 'k ferlike mei wat 
Hooft 1636 (is allinne psalm 103) en Vondel 1651 (130 en 137) oan seiden hawwe. 
Huygens hat gjin gelikense. 
As it goed sillen hie, hienen ek de oare psalmen fan dy dichters ferlike wurde moat-
ten, teminsten fan sokken dy'tynfloed op GJ's psalmberiming hân blike te hawwen, 
yn it bysûnder dy fan Datheen, Camphuysen en Marnix. Omt ik oankommen seach 
dat dy tiidsynvestearring wol net leanje soe, haw ik dat op in inkelde útsûndering nei 
net dien. Dat eksokke oare psalmen GJtroch de holle spilen doe 't er dy fan 'eFHbe-
rime, liket ûnder mear de opmerklike oerienkomst tusken in rigel yn psalm 14 fan 
Camphuysen en ien yn psalm 10 by GJ oars wol op te wizen (sj. 5.3.45.1.1.1,5.2 hjirnei 
op rigel 98,13). 

5.3.45.1.1.1. Foarbylden 
1. C. Huygens, De uytlandige Herder. Aen den Heere Daniel Heins, Ridder &c. (Huy
gens 1625; J.H. Halbertsma yn syn eksimplaar fan 'e FR, 81.1985.41; Feitsma 
1972a). 

Halbertsma seit allinne: "Vide de uitlandige Herder van Constantijn Huygens", 
Feitsma besprekt de oerienkomsten en ferskillen tusken Huygens' gedicht en it be-
gjin fan de FH (92-96,16). 

Oerienkomst yn titel, ek yn de tafoeging "To-eyne, in seynd oon dy Eer-wirddige C. 
Fonteyne" (Feitsma 1972a,117). 

Gelikense opbou fan foar- en neiwurk om in psalm hinne (Feitsma 1972a,118). 

Deselde bou fan fers en rym yn in part fan it foarwurk (dat yn strofen yndield is) en it 
neiwurk (Feitsma 1972a,118). 

Gelikense haadfiguur: in herder dy't in psalm sjongt. 

Kontrastimitaasje fan in âlde harder op in hege wier by GJ foar in jongenien ûnder 
oan de krytrotsen (Feitsma 1972a,119). 

Oerienkomst yn it tema fan ballingskip. Huygens syn harder leit te gûlen, neamt 
himsels in "ballingh-borger" en hopet itselde te berikken as de "ballingh-harpers" 
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fan psalm 137, dy't hy foar in part parafrasearret. GJ syn harder sjongt dyselde 
psalm, en ferliket himsels mei it folk yn ballingskip dêr't dy psalm oer giet (Feitsma 
1972a,'l21-122). 

It tasprekken fan in freon (Daniel Heinsius. resp. Claude Fonteyne: Feitsma 
1972a,121). 

It fuortgean litten fan 'e harder (by GJ yn de rigels 96,13-16; Feitsma 1972a,121). 

2. Ovidius, Met. 1,666-667 (Kramer 1943,25) 

93,1-3 
It byld fan in harder dy't op 'e top fan in berch syn fee om him hinne sjocht, docht 
tinken oan Argus dy't de ko Io yn 't each hâldt: 

ipse procul montis sublime cacumen 
occupat, unde sedens partes speculatur in omnes 513 

Dat byld wie fêst in topos yn GJ syn tiid. Sa leit ek op 'e titelprint fan A. Remy syn Les 
amours d'Endimion et de la Lune (sjoch de ôfbylding neist de titel yn Kramer 1943) in 
harder op in berch en seit Van Heemskerck 1637,51 fan syn ferhaalfiguer Waermond 
dat er "op de top van een steylen sandt-bergh" fan fierren op in harder like, "die ter
wijl syn schaepjes op't teedere grasje voeden, hem selven met duysent soete gedach
ten is voedende". GJ soe dus ek wol yndirekt op Ovidius werom gean kinne, mar fan-
wegen de bekendheid dy't er op oare plakken mei de Metamorphoses sjen lit, liket my 
mei Kramer 1943,24 kunde oan dit plak dochs wol wierskynlik ta. Kramer 1943 hat as 
ûntlieningen synjalearre de rigels 35,1-6; 36,21 en 37,15-19 yn tekst 23 (út Met. 1.89-
112, resp. Met. 4,167 e.f. en Met. 4,187-190; Kramer 1943,23 en 19); 79,13-15 fan tekst 
34 (Met. 2,146-193; Kramer 1943,26); 277,18-19 út tekst 47 (Met. 8,183-235; Kramer 
1943,27); 331,7-8 fan tekst 48.9 (Met. 6,374-378; Kramer 1943,27-28); 340,20-22 út tekst 
48.23 (Met. 13,383-393; Kramer 1943.27) en hy wiist ek op it feit dat GJ sels yn tekst 70 
de Metamorphoses as boarne opjout: by 437,12 Met. 2; by 437,15 Met. 1; by 440,13 Met. 
10 en by 440,16 Met. 11. Dêrbinne noch oan ta te foegjen 279,70 yn tekst 2a (Met. 4, 
277 en Met. 15,379-381); 16,12 yn tekst 9 (Met. 1,677 e.f); 56,11 en 59,17-20 yn tekst 30 
(Met. 4,187-190); 76,1-3 en 75,70-/2 yn tekst 33 (Met. 11,502-506, resp. 497-498); 97,77-
18yn tekst 44 (Met. 15,60-61,153-175); 277,19-20 yn tekst 47 (Met. l,748e.f.);yn tekst 67 
ûnder mear 420,7 ('s werelds . . . oog, Met. 4,228) en 431,3 (Met. 12,158); 448,8-9 yn 
tekst 72 (Met. 8,225-227); 461,37 {Circes pert') yn tekst 77 (Met. 14,248 e.f.) en yn dizze 
tekst (45) 93,5-12 (sj. 3 fuort hjirnei), en 101,11-12 en 115,3,4',7,18 (5.3.45.1.1.2.1). Sün
der mis giet it hjir faak en foar 't neist hast altyd wol om topoi, dy't withoefolle brûkt 
waarden. Ikhawdat al sjen litten foar de ûnbeslikkebearyn tekst 2a (sj. 5.3.2.1.3.2) en 
in dúdlik gefal is ek it sechje fan Samos oer de sielsferhuzing yn tekst 44. Strengholt 
1984,232 e.f. neamt foarbylden dêrfan by P.C. Hooft, Du Bellay, Ronsard, John 
Owen, J. de Decker en Six van Chandelier, dêr't behalven GJ ek noch de dichter oan 
tafoege wurde kin dy't ûnder de sinspreuk "Lijdt en hoopt" in sonnet foar GA. Bre-
dero synMoortje skreaun hat (cf. Epkema 1821,153). Mar al binne it dan topoi, dat wol 
fansels net sizze dat se út 'e twadde hân hoege te kommen. Sa faak en mei sa'n gemak 
brûkt binne se tinkt my it beste te ferklearjen út grutte fertroudens fan 'e dichter mei 
Ovidius' wurk. 

366 

wumkes.nl



3.1 J. Cats, Houwelyck 1625 dl. 2,19 (cf. Epkema 1821,153) 

93,5-12. 
It motyf fan de bisten dy't nei de grûn en de minsken dy't omheech sjogge, giet werom 
op Ovidius, Met.1, 84-86, sa't Wassenbergh 1793,37 al neamd hat: 

pronaque cum spectent animalia cetera terram, 
os homini sublime dedit, caelumque videre 
iussit et erectos ad sidera tollere vultus514 

Wat der lykwols yn mist is it motyf fan iten. Dat liket wol net sa'n grutte stap, mar 
Cats makket krekt dêr hiel wat wurk fan. Wol fûn ik deselde kombinaasje fan moti-
ven ek by Jan Sikkes (yn: De eerste Bedenking, genomen op het zien van eene HEN, drin
kende uit het water), mar dy is yn syn hiele bondel dúdlik ôfhinklik fan Cats (Breuker 
1988c, 17), dat in topos hoecht dy kombinaasje dêrom noch net te wezen. Salang't der 
gjin oare foarbylden fan fûn binne, dy't net op Cats werom te fïeren binne, nim ik 
mar oan dat GJ hjir behalven Ovidius foar 't neist (sj. 2 hjirfoar), Cats ek folge hat. 
Dat doch ik namste earder, omdat ek út oare plakken yn syn wurk bliken docht dat er 
it Houwelyck brûkt hat515 

Yn dit ferbân wol ik ek op 'e oanhellingstekens wize dy't by Cats krekt de passaazje 
markearje dêr't it hjir om giet. De funksje fan sokke skrapkes foar oan de rigel is net 
dúdlik. Smit 1935,82 ferklearret se by Revius as neifolging fan de frânske renaissan-
cedichters en sjocht der "de gewoonte" yn "om algemeen-geldende waarhe
den . . . aan te duiden". Van Veen 1960,125 hâldt se byPh. van Borsselen foar in te
ken fan wurdlike oersetting, dêr't Smit 1960,331 tsjinyn leit dat sitaten doedestiids 
oanjûn waarden troch in oar lettertype, faak troch kursivearring. My liket it net ûn-
wierskynlik ta, dat se tsjinje om oan te jaan dat in topos fariearre of útwreide wurdt, 
lykas yn dit gefal in plak by Ovidius (cf. 5.3.67.1.1.1). 

"De vissen swemmen inden stroom, 
"De vogels springen opten boom, 
'De beesten liggen op het kruyt, 
"Maar niemant trechter leering uyt, 
"Sy vullen maer alleen den buyck, 
"En vorder is er geen gebruyck, 
"De mensche moet al hooger gaen, 
"Wanneer hy siet de boomen staen, 
"Wanneer hy op de kruyden treet, 
"Of vruchten vanden acker eet, 
"Wanneer hy alderhande vee 
"Siet trecken uyt de woeste zee, 
"Off gaetet hem niet inden geest, 
"Soo leeft hy schier gelijck een beest. 

3.2. J. Cats, Houwelyck 1625, dl. 6 

Cats lit syn Christelick Huys-wyf as se op jierren is, útsjen nei de himel. It hert 
wurdt optild en der folget in beskriuwing fan de himel (blss. 16-17). Mar har wurdt ek 
sein dat it net genôch is om "op uw vertreck te peysen/ Weet datje teer-geit houft, aleer 
te mogen reysen/ . . . / Vernieut u Christen hert, vernieutet alle morgen" (bis. 25). 
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Dat hat dus wol wat fan motiven út 'e FH, mar it ûntbrekken fan wurdlike oenen-
komsten makket oars dat ik foarsichtich bin mei it oannimmen fan ôfhinklikens. Li-
kegoed moat in santjinde-ieuwer by it lézen fan "mijn Ade" (92,19) Cats syn "Aide" 
wol yn't sin kommen wêze, want wa soe Houwelyck net kinnen hawwe? 

4. J. van den Vondel, "Babilonische gevangenis (psalm 136)" (yn Vondel 1651,559-560 
(Popkema 1983,70)) 

94,1 
(psalm 137; "Euphraet-ïg"; "finzen"): Vondel titel, en: " . . . die den oever/ Deronver-
zoenbre Eufraet". 
Yn 'e oantekening op "rivieren" wurde yn de Steatebibel de Tiger en de Eufraat 
neamd. 

94,6 
(psalm 137; "in . . . blier [Zion-Jsang": Vondel "een liet en blijden lofzangk". 

94,7 
(psalm 137; de parentese "kâtt'ne weer Goads Tjieners"): Vondel "Och! spraken wy, 
wien zou . . . ". 
Botte sterk stiet Popkema syn ûnderstelling dat GJ hjir op Vondel weromgiet net, 
want Marnix 1617 hat "Ach/ seyden wy/ hoe 

94,15 
(psalm 137; "baern' . . . stien": Vondel "af, rein af, tot op den lesten steen./ Ver
woest, en brant, en blaeckt 
Popkema wiist ek de enumeraasje (ik soe leaver sizze: opienheapping mei alliterear-
jende wurdpearen) yn 94,15 as in neifolging fan Vondel oan. Dat liket by alle bekend
heid fan dy stylfiguer yn santjinde-ieusk wurk nuodlik, mar omt de wurdlike oerien-
komsten (dy't Popkema trouwens net neamt) GJ's ôfhinklikheid oannimlik lykje te 
meitsjen (hoewol't "steen" ek by Marnix - sj. 7 hjirnei - foarkomt), hat er miskien 
dochs wol gelyk. Boppedat binne twa- en ek trijeliddige wurdpearen by de dochs al 
amplifisearjende Vondel (cf. Damsteegt 1987,246) hiel gebrûklik (Van Duinkerken 
1948,54). Oan dy wat omslachtige styl fan Vondel kin de rymbrief oan Fonteyne (bis. 
92) ek tinke litte. Undersyk nei ûntjouwingen yn GJ syn styl is lykwols nedich ear't 
der wat te sizzen is oer mooglike ynfloed fan Vondel op dy styl. 

94,21 
(psalm 137; "wreed"): Vondel "Die u vergelde al't wreede ons aengedane quaet". 

94,22 
(psalm 137; "suwg'-[bern]"): Vondel "Die Sions onrecht wreeckt, en die de teeder 
harssen/ Van Babels zuigeling op rotsen klitst, en slaet". 

94,24 
(psalm 137; "wrecken"): Vondel, sj. it foarige sitaat. (Ferlykje lykwols ek Camphuy-
sen ps. 139:10, "Die't vergeld' en ons een wrake doet"). Popkema sjocht ek yn "Oon 
Klippe klopp't" (94,23) neifolging (fan "klitst"). 
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5.1. D. Camphuysen, God de Wraeck, ofte: Troost der Schriftuere in tegenheyt. Begre
pen In een korte uyt-legginge eeniger Psalmen Davids. Mitsgaders andere Gedichten ten 
sei ven propooste (yn: id., Stichtelycke Rymen 1647,240-254 (J. Schel tema 1806))516 

Gelikense opbou fan in syklus fan psalmen en ferbinende tuskenstikken mei in "Tot 
den Leser" oan begjin en ein. By Camphuysen binne it de psalmen 73; 7 (de léste sân 
fersen), 42, 138 (de trije léste fersen), 88, 39, 37 (de earste fïif letters), 62,14, 52 en 82. 
Ynhâldlik is der gjin oerienkomst. Der is ek gjin ik-figuer dy't himsels tasprekt, mar 
in hy, dy't him ta de lezer rjochtet. 

Scheltema neamt yn de oanhelle brief as spesiale oerienkomst tusken it kwatryn fan 
GJ op bis. 104 en de rigels by Camphuysen noch: 

Wanneer me is op't benerste, 
Is dikwyls hulpe allernaast 

En als ze naest schynt 't verste. 

Ik haw dy rigels net fûn. It lykje ek hast wol oersettingen fan GJ sines. Wol stiet der yn 
God de Wraeck in tuskenstik (bis. 246) dat oan GJ syn kwatryn tinke lit: 

Wanneer de Ramp of wordt gevreest/ 
Off versch bespringt/ so druckt hy meest/ 
En toont een leelijck aen-gesicht; 
Maer in het lijden wort hy licht. 
Wilt gy dan troost denckt op de Tijdt/ 
Die alle dingen licht en slijt. 
Wilt gy 's noch meer: denckt op die Man 
Die ramp geeft en weer nemen kan. 

5.2. D. Camphuysen, Uytbreyding Over de Psalmen 1690 (Breukeryn Dykstra 1982,76; 
Hoekstra 1814,216 neamt de mooglikheid fan Camphuysens ynfloed, nei oanlieding 
fan in parallel yn de beriming fan Ps. 104:16). 

Yn it neikommende oersjoch haw ik alle oerienkomsten tusken GJ en Camphuy
sen opnommen, behalve guodden dy't GJ en Camphuysen mei Datheen diele, om
dat yn dy gefallen min út te meitsjen is op wa't GJ weromgiet. 

Inkeld hat ek in psalm fan in oare berimer in selde oerienkomst as dy't GJ mei 
Camphuysen dielt, mar yn ferhâlding ta it tal oerienkomsten tusken dy beide lésten 
komt dat sa'n bytsje foar, dat der alle reden is om ôfhinklikheid fan GJ foar Camp
huysen oer oan te nimmen en de mooglikheid fan tafallige oerienkomst op grûn fan 
algemien brûkte psalmberimingstaal ofte wizen. Net elke oerienkomst op himsels 
oertsjûget fan GJ syn ôfhinklikens, mar mei elkoar dogge se dat wol. Op de mooglike 
ôfhinklikheid fan Camphuysen yn it brùken fan sprekwurden of sprekwurdeftige 
formulearringen kom ik by de Parallellen yn 5.3.45.1.1.2.2 hjirnei. 

97,10 
(psalm 10; "bijze-pertt"'): Camphuysen ps. 10:4 "schellem-stuck". 

98,7 
(psalm 10; "honger"): Camphuysen ps. 10:7 "Gelijck een Leeuw/ verscholen in het 
hol/ Leyd hongerlijck op zijnen roof en wacht"). 

369 

wumkes.nl



98,13 
(psalm 10; "ô beestig bot!"): Camphuysen ps. 14:2 "Daar is/ zeyd hy in't harte/ beestig 
bot/ Daar is geen God". 

Faaks hat it gelikense "Hy seyt ijn't hert/ zeyd hy in't harte" foar de ferbining mei 
in oare psalm soarge. 

99,2 
(psalm 10; "grijp-knijp"): Camphuysen 10:7 "Hy stuypt en nijgt/ doch nijpt en 
grijpt". 

101,7 
(psalm 12; "plomstrijckerije"): Camphuysen psalm 12:2 "Pluymstrijkerij/ schijn/ 
dubbel-hartigheden/ En niet dan quaad is't wat men ziet en hoort"). 

101,10 
(psalm 12; "galle[-fel]"): Camphuysen psalm 12:3 " . . . de tong die hare gal 
verbergt". 

102,3-4 
(psalm 12; "uwn"', "schom"): Camphuysen psalm 12:8 " . . . als't zilver/ in een oven/ 

. . . / Daer van al 't schuym en vuyl is afgeschoven". 
Yn 'e oantekening yn 'e Steatebibel wurdt "oven" (yn "smeltoven") ek neamd. 

102,6 
(psalm 12; ["wrad-]schomm"'): Camphuysen ps. 12:10 "Geen boozer pest/ dan dat 
het schuym van menschen". 

103,15 
(psalm 15; "dwaen in lit"): Camphuysen ps. 11:3 "doen en laat"; id. ps. 15:9 "Zijn 
doen en laat". 

105,9 
(psalm 16; "uwt-lezzen"'): cf. Camphuysen ps. 16:2 "uytverkoren". 

105,11 
(psalm 16; "wee"): Camphuysen ps. 16:3 "Een bitter wee . . . ". 

105,15 
(psalm 16; "My . . . Æf-goads kreamen"): Camphuysen ps. 16:3 "Dies ick aan all' 
haar pronk-Godsdienstigheden/ Geen deel begeer: my yst haar beest- gedoon". 

105,22 
(psalm 16: "ô lock oer lock!"): cf. Camphuysen ps. 16:4 "O Hoog geluk 

106,12 
(psalm 16; "græfs . . . tjuester"): Camphuysen ps. 16:8 "'t donker graf'. 
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107,23 
(psalm 8; "ontsjoene"'): Camphuysen ps. 8:1 "ontzaglijkhe'en". 

107,24 
(psalm 8; "Wrâd nog Hymm'len"): Camphuysen ps. 8:1 "Aard en Hemel". 

108,6 
(psalm 8; "wond're"): Camphuysen ps. 8:4 "De wonderheyd". 

108,14 
(psalm 8; "heachlijck de'holle"): Camphuysen ps. 8:6 "En't . . . hoofd met hooge 
eer bekroond". 

108,17-19 
(psalm 8; "Njuet Djier . . .AWijld . . . /'t Fljeand . . . trogloft . . . " ) : Camphuy
sen ps. 8:8 "Het dienstbaar vee/ de schapen en de osschen;/ 't Ondienstbaar wild/ de 
dieren in de bosschen;/ En wat de lucht al vliegende door-snijd". 

109,21-22 
(psalm 146; "Lof-sjong . . . / . . . t'eere . , . "): Camphuysen ps. 146:1 "Daar is 't 
ware lovens-waard./ Voegter iemand prijs of eer:" 

110,9-10 
(psalm 146; "Ried, died', kreft, list, woel, wirck, dwaen,/ Pochjen, snorckjen, great op-
jaen"): Camphuysen ps. 146:8 "All'zijn raden [ek by Datheen] en gedachten/ All' 
zijn menig overleg/ All' zijn woelen/ all' zijn trachten". 

110,24 
(psalm 146; "nea", ekasrymmei "brea"): Camphuysen ps. 146:11 "Die zijn trouw be
wijst in nood/ : En den honger helpt aan brood:". 

111,1-2 
(psalm 146; " . . . bân,/ . . . ontfijtt'ret"): Camphuysen ps. 146:12 "Die de banden 
kan ontknoopen/ Van den hard geprangden voet". 

111,13 
(psalm 146;"booze' "): Camphuysen ps. 146:13 "Die de booze doet vergaan/ Op haar 
goddelooze pa'en". 

112,2 
(tuskenstik; "nauwe' oer-nauwe sorge"): Camphuysen ps. 8:2 "Wat nauwe zorg uw' 
Godlijk harte raakt/ Als't heylig oog de heel Natuur bewaakt"; "nauwe zorg" ek by 
Camphuysen yn ps. 16:4. 

113.3 
(psalm 130; "schrick"): Camphuysen ps. 51:1 "En schrik voor straf doet al mijn 
leden beven". 
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113,5-6 
(psalm 130; "[Mey] suwne-molne-stienen/ Belestge"): Camphuysen ps. 51:2 " . . . 't 
pak des zondschulds". 

113,8-9 
(psalm 130; "Dy"): Camphuysen ps. 51:2 "Erbarm dy/ God/ erbarm dy over 
my". 

113,13 
(psalm 130; "mey-lijen"): Camphuysen ps. 130:6 "By hem is mede lijden". 

113,14 
(psalm 130; "mijld"): cf. Camphuysen ps. 130:1 "Een gunstig oore". 

114,13-20 
(psalm 130; "Isra'lieten"; "gunst"': "trouw't"; "sijn [Isr'el]"; "Alle"): Camphuysen ps. 
130:2 "De gunst zich laten engen"; id. 6 "Wel aan/ Israëlieten/ . . . vertrouwt . . . / 
Zijn Isr'el zal hy vrijden/ En alle schuld uyt-doen". 

116,13 
(Moarn-liet; "ney' glänz' Jons wetten"): Camphuysen ps. 51:5 "En my beglanst met 
uwer wetten klaarheyd". 

117,18 
(psalm 103; "oerfloeden"): Camphuysen ps. 103:1 "Met vrundelijk' erbarmings 
overvloed". 

118,5 
(psalm 103; "to toarn . . . traeg"): Camphuysen ps. 103:2 "Tot gramschap traag". 

118,17 
(psalm 103; "scheelt"): Camphuysen ps. 103:3 "Want ruym zoo wijd als Aerd en He
mel scheelen/ Als Oost en West". 

118,20-21 
(psalm 103; "to herte"; "to hert'"): Camphuysen ps. 103:4 "Een Vaders hart ontfarmt 
zich zijner zoonen.7 God/ yegelijks die hem in't hart laat woonen". 

119,15 
(psalm 103; "roe"): Camphuysen ps. 103:6 "zijn scepter reykt tot allen". 

6. Petrus Dathenus, De CL Psalmen des propheten Davids 1651 

Yn santjinde-ieuske útjeften fan Datheen steane by alle psalmen gebeden. Dêr haw 
ik yn GJ syn beriming gjin spoaren fan weromfûn. Sjoch foar in pear algemiene út-
gongspunten by Camphuysen (5.3.45.1.1.1,5.2). 
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98,6 en 8 
(psalm 10; "oon-loer't"; "Schiep"): Datheen ps. 10:5 "Hy loert heymelick/gelijck een 
Leeuw fel/ In den kuyl doet/ die op een schaepken wacht". 

99,6 
(psalm 10; "schânne"): Datheen ps. 10:8 "schänden" (ek as rymwurd op 
"landen"). 

99,8 
(psalm 10; "O"): Datheen ps. 10:9 "O". 

100.11 
(psalm 11; "heag"): Datheen ps. 11:2 "in zijnen hoogen Throon". 

101,1-2 
(psalm 12; "Stea by . . . 't iz ...-tijd .. . / ' t Klien . . . fromme . . . " ) : Datheen 
ps. 12:1 "Doet ons bystant 't is meer dan tijt, o Heere!/Want der Vromer getal is wor
den kleen". 

101,4 
(psalm 12; "oprjuechte"): Datheen ps. 12:1 "Dat der oprechten niet en is tot 
een". 

102,9 
(psalm 12;"booze . . . ruwn-om"): Datheen ps. 12:8 "Want de boose ronts-omgaen 
ende sweven". 

103,9 
(psalm 15; "Wa iz"): Datheen ps. 15:1 "Wie is die sal woonen eenpaer". 

105,8 
(psalm 16; "Dogg"'): Datheen ps. 16: 1 "Doch en komt uyt mijn wercken 
uytgelesen". 

106,7 
(psalm 16; "Loyts"'): Datheen ps. 16:5 "Siet daerom . . . " 

106,8,9,10 en 11 
(psalm 16; "restje"; " 't Græf'; "rottjen"; " 't Forgean"): Datheen ps. 16:5 " . . . mijn 
vleesch rust . . . / [niet] . . . in 't graf laten vergaen . . . / . . . niet laten verrot
ten . . . ". Camphuysen hat (ek) "weg rotten". 

108,2 
(psalm 8; "tjuwgje"): Datheen ps. 8:2 "Men siet alsins uwer kracht veel getuygen" (ri-
met ek by Datheen op "suygen"). 
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108,9 
(psalm 8; "earme"): Datheen ps. 8:4 "Wat is doch van den armen mensch/ O 
Heere!". 

109,11-12 
(tuskenstik; "Dat Jôn kreft in goedigheyt/ Yvigh wirt, fen uwz, forbreyd' "): Datheen 
ps. 145:2 (ûnderskieding fan my): 

Ik wil gedencken uwer heerlickheyt, 
Uwer grootheyt/ en uwer Majesteyt: 

En sal uwe wónder-werken altijt 
Verbreyden/ Heere/ met een hert verbüß. 

Uw' daden een schoon getuygenis geven 
Van uwer kracht/ d' welck yeder man doet beven: 

Dies wil ick altijdt en voor allen dingen 
Uw' goedigheydt loven/prijsen en singen. 

110,6 
(psalm 146; "holp[-leaz']"): Datheen ps. 146:2 "Want by hem is hulpe geen". 

110,24 
(psalm 146; "oer-lest"): Datheen ps. 146:5 "Hy doet hen recht die daar lijden/ 
Overlast 

111,8 
(psalm 146; "Fromme"): Datheen ps. 146:6 "Die oprecht Vroom zijn en goedt". 

113,17 
(psalm 130; "ernste"): Datheen ps. 130:2 "Wilt ghy met ernst . . . " 

115,6 en 11 
(Nacht-rest-bejerte; "swierlijck Droagjen", "Fijnne"): Datheen Het avondgebed (be-
rime): "Verdrijft den swaren slaep/ Heer Christ/ Dat ons niet schaed des vyants 
list:". 

Datheen syn Avondgebed is in oersetting fan Ambrosius' Christe qui lux es et dies. In 
oar jûnsgebet fan Ambrosius, Deus creator omnium, hat Datheen net oerset. Dêr 
steane ferlykbere rigels yn en noch oaren, déT't Nacht-rest-bejerte oan tinke lit (sjoch 
ûnder 9 (Ambrosius) fierderop yn 'e tekst), dat botte wis fan ôfhinklikheid fan 
Datheen bin ik net. 

115,13-14 
(Nacht-rest-bejerte; "jôn Weytsers seyne,/ Woll-süTige Ing'len, dats' all' on-rie 
weyne"): Datheen Het morgengebed "Gy wilt voortaen u Engel senden,/ En alle qua-
den van ons wenden". 

Van Popta 1970,162 (noat 6) dielt mei dat er it berime Morgengebed net earder fûn 
hat as yn in Datheen-útjefte fan 1661, mar it stiet al yn ien fan 1651. Oft dat de earste 
west hat, is net alhiel wis, mar it liket der wol op, omdat it yn de útjeften út 'e jierren 
tritich en fjirtich fan KB, UBL en SBL (dy't ik derop neisjoen haw) mist. It duorre 
trouwens noch jierren ear't it in fêst plak yn Datheen krige, want yn de eksimplaren 
út 'e jierren fyftich en sechstich dy't yn KB en UBL binne, stiet it ek net!517 
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117,5-6 
(psalm 103; ["Lof-]sjong"; "eere"): Datheen ps. 103:1 "Myn ziele wilt den Heer met 
Lof-sangh prijsen;/ Al wat in my is moet hem eer bewijsen". 

117,10 
(psalm 103; "dy"): Datheen ps. 103:1 'Vergeet die niet". 

117,20-21 
(psalm 103; "Hy iz . . . dy"; "onrjuechts"): Datheen ps. 103:3 "Hy is de Heer/ die ge-
denckt . . . / . . . hen die hier onrecht lijden". 

118,4-5 
(psalm 103; "Hyiz . . . / H y i z . . . to toarn'"): Datheen ps. 103:4 "Hy is een Heer/ 
barmhertich en seer goedich,/ Hy vergeeft haest/ en is tot toorn langhmoedigh,/ Vol-
maeckt in goetheyt, 't welck hy blijven sal". 

118,9 
(psalm 103; "naet lang"): Datheen ps. 103:5 "Nochtans blijft hy niet verstoort 
langen tijdt". 

119,10 
(psalm 103; "fen herten"): Datheen ps. 103:9 "Uit 's herten gront". 

119,13 
(psalm 103; "God [het]"): Datheen ps. 103:10 "Godt heeft 

119,21 
(psalm 103; "wil"): Datheen ps. 103:11 "Die sijnen wille tot aller tijd doet". 

7. Marnix, De CL Psalmen Davids (1617) 

Marnix syn psalmberiming binne trije redaksjes fan: Marnix 1580,1591 en 1617. 
De fers killen tusken 1580 en 1591 binne grutter as tusken 1591 en 1617. By ferliking 
wurdt al gau dúdlik dat de oerienkomsten fan GJ mei Marnix - dy't oars net sa 
machtich binne - op 1591 of 1617 weromgeane. Neier ûndersyk wiist út dat 1617 ien 
kear in oerienkomst hat dy't yn 1591 ûntbrekt, wylst dêr fierders alle oerienkomsten 
tusken GJ en 1591 ek yn steane. Dy ekstra gelikenis sit yn rigel 94,6. Dêrom nim ik 
oan dat GJ de útjefte fan 1617 (of ien fan de werútjeften út 1621 of 1646) brûkt 
hat 

Oerienkomsten dy't GJ en Marnix mei Datheen diele, haw ik net opnommen. 
Sjoch fierders oer myn wurkwize de ynliedende opmerkingen by Camphuysen 
(5.3.45.1.1.1,5.2). 

94,6 
(psalm 137; "-Folck . . . scheetsch . . . æf-ferge"): Marnix ps. 137:3 "Doe quam 
daer by tvolck dat ons had gevangen/ End spotsche wijs' afhiesch ons bly 
gesange«:". 
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94,16 
(psalm 137; "litt ' . .. op stien naet . . . "): Marnix ps. 137:7 "Ruckt af/ Ruckt af/ laet 
tot de« gront uyt ryvenl End geenen steen meer op den andren blijven". 
Sjoch ek by Vondel (4 hjirboppe). 

101,5 
(psalm 12; "oorz naet"): Marnix ps. 12:3 "Sy weten niet dan valscbelijck te 
liegen". 

101,17-18 
(psalm 12; "Mar . . . / . . . earme' onrjuecht-ferwoeste . . . " ) : Marnix ps. 12:6 
"Maer ick wil op/ spreeckt God/ end helpen d'ermen:/ Mits sy verwoest hier worden 
met onrecht". 

102,11-12 
(psalm 12; "schom . . . steat . . . eer"): Marnix ps. 12:9 "Mits hier de snootst eer 
end staet verwerven/ Die niet en sijn dan enckel menschen schuym". 
Yn 'e oantekens op 'e Steate-oersetting stiet "schuim" ek. 

103,16 
(psalm 15; "muwlle"'): Marnix ps. 15:2 "End metten mont de waerheyt segt/ So hem 
sijn hert getuygt van binnen". 

104,3 
(psalm 15; "schea"): Marnix ps. 15:3 "Die sijnen vrient niet brengt in schaed". 

104,7-8 
(psalm 15; "schien . . . / . . . lauw.. . brecke"): Marnix ps. 15:4 "Die sijnen eedt 
oock nemmermeer/ Al lijdt hy schade poogt te breken"). 

105,5 
(psalm 16; "op Dy"): cf. Marnix ps. 16:1 "Wil my/ O God/ bewaren inden noot:/ Want 
op dy staet myn hoop end vast vertrouwen". 
By Camphuysen komt op plakken "Dy" ek wol foar. Marnix hat konsekwint 
"du" en "dij". 

105,8 
(psalm 16; "Dogg'[mijn] . . . kinne' . . . baet . . . " ) : Marnix ps. 16:2 "Oock mijne 
deucht en kan tot dy niet komen/ Dat sy dy mocht yet baten ofte vromen". 

106,2 
(psalm 16; "goe"): Marnix ps. 16:7 "Ick love God/ die my so goeden raet/ 
Gegeven heeft". 

106,14 
(psalm 16; "Rjuecht"): Marnix ps. 16:11 "Om in te slaen des levens rechte 
wegen". 
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Ik neam de oerienkomst hjir foar de folsleinens, want rjochte wegen en paden binne 
ek bibelsk, mar it stiet net op dit plak yn dizze psalm. 

113,1 
(psalm 130; "gruwn'leas"'): cf. Marnix ps. 130:1 "Uyt vreesselick afgronden". 

113,8 
(psalm 130; "Graey ick to Dy"): Marnix ps. 130:1 "Schrey' ick/ O Heer/ tot dy". 

114,1 
(psalm 130; "by Dy"): Marnix ps. 130:4 "By dy is aflaet/ Heer". 

114,18,20 
(psalm 130; "sijn folck . . . Alle"'): Marnix ps. 130:8 "Sijn volck verlossen sal:/ End 
Israel ontladen/ Van sijne sonden al". 

117,6 
(psalm 103; "(hert) . . . herte . . . gruwn'"): Marnix ps. 103,1: "Mijns hertzen 
grondt . . . / Looft 

117,14 
(psalm 103; "dijn . . . 't Græfs fordear"): Marnix ps. 103:4 "Maer vant verderf des 
grafs verlost dijn leven". 
Yn 'e oantekens op 'e Steate-oersetting stiet "het graf' wol, mar net yn 'e 
genityfkonstruksje. 

118,5-6 
(psalm 103; "totoarn' . . . traeg . . . / ...-mijld- . . . "): Marnix ps. 103:8 "Voor-
waer de Heer is uyt der maten goedich/ Barmhertig/ milt/ end wonder-lick lanck-
moedich:/ Tot gramschap traeg 

118,7 
(psalm 103; "doerje"): Marnix ps. 103:9 "Want sijn gekijf en duert doch niet 
gestadig". 

119,10 
(psalm 103; "fen herten"): Marnix ps. 103:18 "Die sijn verbont van herte« recht 
betrachten". 

8. Heijns/Du Bartas, Wercken (Twadde wike, twadde dei; 108-109) 

104,17-24: 
(út in passaazje oer Davids lofsangen) 

Syn Herpe duren sal soo langh de Son ons licht, 
En mog'lijck na dees tip, als 's hemels klare lichten 
(Sijnd' haren dans voleynd', en moede) sullen swichten, 
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De Christ-geloovige na syne maet en rhoon. 
Op dansen sullen me voor Godes hoogen throon, 
En d'Eng'len neven hun met spel en sangh vergaren, 
Om loven heylichlijck den Heere der Heyr-scharen. 

9. Ambrosius, Deus creator omnium (yn 'e oersetting fan Hymni ofte Loff-Sangen 
1615,52-53) 

Sa't ik ûnder 6 by Datheert al neamd haw, docht de Nacht-rest-bejerte jin oan hym
nen fan Ambrosius tinken (Van Popta 1970). len dêrfan, Christe qui lux es et dies, stiet 
(sûnder opjefte fan boarne trouwens) yn Datheen, dat dy wie GJ (as er dy hymne al 
net yn oarigineel kinnen hat) grif út Datheen syn beriming bekend. In oaren lykwols, 
Deus creator omnium, komt net by Datheen foar en dochs sitte dêr mear gelikense ele-
minten mei de Nacht-rest-bejerte yn. My troffen dy oerienkomsten it dúdlikst yn 'e 
oersetting yn Hymni ofte Loff-Sangen (1615), dúdliker teminsten as yn 'e oersetting 
fan Van der Meer 1970,33. ik helje se dêrom oan út 'e Hymni, al doar ik net útmeitsje 
oft GJ dy no just brûkt hat. Faaks giet er dochs wol op Ambrosius sels werom, of op in 
oare, my ûnbekende oersetting. Guodden fan de oerienkomsten binne ek te finen yn 
"De liturgie" efter de psalmberiming fan Datheen (sjoch 5.3.45.1.3.1,3 (Oare boar-
nen) hjirnei). 

115,1,3,6,10,11 en 18: 
ik sitearje de twadde strofe (mei oerienkomsten mei de rigels 3 en 18), in rigel út 'e 
tredde (cf.r. 1), ien út 'e fyfte (cf.r. 10) en de sânde en léste (cf. 6 en 11). 

Op dat ghy soudt ons' Leden geven rust/ 
En weder-om den Arbeyd wel doen smaken/ 
Tvermoeydt Verstandt oock frisch en wacker maken/ 
Ons sonder druck ons Amt te doen met lust. 

Den Nacht die comt/den Dagh is heen gegaan, 

Wanneer dat ons den droeven Nacht beset 

Als 'tlicchaam teer door soeten slaap beswijckt/. 
Den VIANDTboos dat ons niet en com' quellen: 
De Droomen swaar ons angstigh niet on-stellen 
Ghy VADER, SOON, met u GEEST niet en wijckt. 

Meiïens neam ik ek noch in oar plak by GJ dat oan dizze hymne tinken docht 
(mar dat ek op 'e Heidelberchske Katechismus weromgean kin: sj. 1.3,1 hjirnei). 

109,1-3 
("Heer', dy . . . / Mecke'het, in hâdt jiette ijn stjoer"): "Godt, die den Cloot der We-
reldt hebt gesticht/ En noch bestuyrt". 

10.1. Gysbert Japix sels, Minne-Fjuecht-Spil (tekst 19) 

100,1-7 
De redenen om hjir ôfhinklikens te ûnderstellen binne de oerienkomsten yn si-
tuaasje (it sjitten mei pylken), styl (yn beide gefallen breedútwurke en plastysk) en 
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formulearring ("De diede' op 't wird" yn 30,23 en "Op 't wird de Died' " yn 100,1). 
Yn 'e psalmberiming is sa'n brede, plastyske foarmjouwing frij útsûnderlik, yn de 
bewurkingen fan Visscher dêr't tekst 19 ien fan is, krekt hiel gewoan. Dêrom nim ik 
oan dat tekst 19 hjir it foarbyld, psalm 11 de neifolging is. 

10.2. Gysbert Japix sels, psalmen en lofsangen buten de FH 
Sjoch foar opmerklike oerienkomsten by 5.3.45.3 (Datearring). 

5.3.45.1.1.2. Parallellen 

5.3.45.1.1.2.1. Topoi 
Ik neam hjir de oerienkomsten yn motiven en formulearringen dy't ik foar topoi 

hâld, en dy't allinne dêrom al, mar ek om it ûntbrekken fan oare oerienkomsten net 
brûkt wurde kinne as in argumint foar direkte ôfhinklikens. Der binne trouwens ek 
in pear út 'e tiid nei de FH by. Undersyk nei it foarkommen fan deselde parallellen 
by oaren haw ik net of mar in bytsje dien, dat it to/?os-karakter is net wis. Sjoch lyk-
wols foar de parallellen mei Ovidius ûnder 5.3.45.1.1.1,2 hjirfoar. 

92,6-12: P.C. Hooft, Brief . . . Uyt Florence, yn Klioos Kraam 1656,267: 
En daer ik se, noch ook uw kunst niet kan verstaen, 
Laet ik dees Dichten die noch ruw zijn tot u gaen: 
Getuigen van mijn doen, en van mijn wil een teeken 
Om zoo gy niet tot my en komt, tot u te spreeken. 

92,17 
(ijpen' hert): klassyk (Otto 1890,270 s.v. pectus 2). 

92,20-21: 
ferlykje Huygens yn syn rymbrief by in eksimplaar fan syn Korenbloemen (28-10-
1657 NS) oan de frou fan A.P. van Jongestal: ["Een groven hoop van losse blad'ren] 
Die ghij meught scheiden of vergad'ren/ Naer uwen lesens lust of geen"' (Worp 
dl. 6(1896)230). 

93,4: Ph. van Borsselen, Den Binckhorst (1613; ed. Muller 1937,73): 
Snouckaert, soo dickmael ick by my gae overwegen 
Met s'verstands trouwe schael de velerleye wegen 
Van Adams loos geslacht ... 

De oerienkomst is oars tige sprekkend en miskien hat GJ Den Binckhorst ek wol yn 
oare teksten brûkt,518 dat direkte ôfhinklikens liket net ûnwierskynlik. 

94,25-28: J. Cats, Self-Stryt 95 (ûnder ferwizing nei Ps. 69:3) 
Ick hen, eylaes! ick hen gansch deerlick wech gesoncken, 
In kuylen vol gevaer, ick ligge schier verdroncken 

In ongesonden stanck van 't grondeloose slijck: 
Indien ghy niet en helpt, gewis ick ben een lijck. 

101,6: Juvenalis Sat. 3,30 ("qui nigrum in Candida vertunt"). 
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101.11-12: Ovidius Met. 6,556 ("conprensam forcipe linguam")(B. Slofstra).519 

108,27 (wetter-borlle) 
It byld fan de wetterbuol, dat GJ ek yn de teksten 23 (24,15) en 19 (30,18) foar idelheid 
en neatigens brûkt, is dat fan de homo bulla, dat op de klassiken weromgiet (cf. Otto 
1890,59), mar foaral troch de Adagia fan Erasmus bekend wurden is (De Jongh 
1976,45). Tapast op steatsucht lykas hjir. is it ek te finen by Cats 1622,107. 

111,21 ("schienheyt" as oantsjutting foar Kristus) 
Haantjes 1930 (sjoch ek de gearfetting yn Haantjes 1930-1931,178) hat út dizze ri-

gel ôflaat dat GJ in hiel oarspronklike, fan de doetiidsk gongbere opfetting ôfwi-
kende fizy op it keunstnerskip hie. Analooch oan de dichters fan Opwaartsche Wegen 
soe hy yn de oplossing fan it probleem om syn "autonome kunst te verenigen met 
zijn Christelijk geloof' "volkomen "modern" "west hawwe: "Hij gebruikt voor 
Christus eenmaal de uitdrukking "Schienheit salme", de verpersoonlikte Schoon
heid. Deze uiting past zeer slecht in het kader van het zeventiende-eeuwse geestesle
ven" (sj. fierders 1.1.2.2). 

It wie lykwols hielendal net ûngewoan om God schien te neamen. Ik tekene it oan 
by Spiegel (Hert-spiegel 5,290: "Geen schoonder schoon als God"), Cats (Self-Stryt 58: 
"God is de schoonheyt selfs"), Camphuysen (Uytbreyding, ps. 104, earste strofe: 
"Waar vind men yets/ hoe schoon en wei-gemaakt/ Dat uwes schoonts uytnement-
heyd beraakt?") en Wits 1649,132 ("O Hooghste Goedt/ vol glans en eeren/ O 
Schoonste Schoonheydt, Soetste Soet/ O Goedtste Goedtheydt/ Heer der Heeren"), 
mar fûn it ek by Augustinus, Confessiones 1.4.520 Foar de ynfloedrike neoplatonist Fi-
cino wie God neist Goedheid en Rjochtfeardichheid foaral Skientme (Veenstra 
1958). 

115,3,4,7,18: Ovidius, Met. 11,623-625: 
Somne, quies rerum, placidissime, Somne, deorum, 
pax animi, quem curafugit, qui corpora duris 
fessa ministeriis mulces reparasque labori.521 

5.3.45.1.1.2.2. Oarsoartige parallellen 
De rigel "So me'immen det, al folie', yen ney beschean schil" (94,18) hat in soad 

fan it sprekwurd, dat J.B. Houwaert yn syn Lust-Hof (dl. 4, r.320) oanhellet: "Dat soo 
elc doet, dat hem soo gheschien moet" (Stapelkamp 1957,14). GJ hie in diel fan dy 
Lust-Hof(nr. 18 yn syn boekelist; sj. 4.4), mar dêrom hoecht er fansels noch net op 
Houwaert werom te gean. Dat hinget der mar fan ôf hoe algemien oft it sprekwurd 
west hat. Boppedat is dan noch net dúdlik, wêrom't er yn syn psalmberiming sprek-
wurden (of algemiener: siswizen) opnaam. Oaren steane yn psalm 11 (tekst 46.11; 
100,1) en psalm 112 (tekst 46.4; 126,16)enfaaksisek 182,10yn psalm 127 (tekst 46.31) 
wol ien. As men ôfgean mei op de yndruk dy't men út Hasper 1976 kriget dat it brû-
ken fan spreuken karakteristyk is foar de psalmberiming fan Camphuysen - Hasper 
neamt fierders allinne noch J. Oudaen as ien dy't it ek docht -, dan soe Camphuysen 
GJ ta foarbyld west hawwe kinne. Dy hat trouwens yn psalm 37:14 in útdrukking dy't 
in soad op de hjir besprutsen rigel fan GJ liket: "Elck wedervaert so hy een ander 
deed" (Hasper 1976,599). 
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Oan iîAvond-Ghesangh fan D.P. Pers (Bellerophon 1641,186-188) litte it begjin (Nu 
iz de Dey forronn': Nu is de dagh ten eynde) en "Weytsers" en it "dats'" út de rigels 
115,13-14 fan Nacht-rest-bejerte tinke, mar it is my te min om ta ôfhinklikheid te beslu-
ten. De oanhelle rigel is de earste fan de twadde strofe, de oare oerienkomsten sitte 
yn 'e tredde, dy't hjir folget. 

D Engels//s'Hemels booden/ 
Laet doch ons Wachters zijn: 
Op dats' in alle nooden/ 
Verquicken onse pijn: 
Op dat geen slaep der zonde: 
Maer eene Heylghe rust/ 
Wierd' in ons ziel bevonden/ 
Vol wackerheyt en lust 

116, titel en 7-12: G. Buchanan, Hymnus matutinus ad Christum, yn Buchanan 
1621,299: 

En nox recessit, tam nitet 
Aurora luce præuia, 
Cœlum, solumque purpurans 
Et clausa tenebris detegens. 
Sedfuscat ignorantiæ 
Caligo nostra pectora. 
Et nubilis erroribus 
Mens pene cedit obruta. 

Exurge Sol purissime, 
Diémque da mundo suum: 
Nostramque noctem illuminans 
Erroris umbram discute, 

Dissolue frigus horridum, 
Aruúmque nostri pectoris, 
Calore lampadis tuæ,522 

Ik haw net neigongen hoe gewoan oft de oantsjutting "liet" (yn stee fan "gebet") by 
dizze tekst is en wit dus net hoefolle oft dy oerienkomst mei Moarn-liet seit. De oare 
parallel bestiet út 'e ferliking fan Kristus en sûnden mei sinne en nacht, dy't my net 
sa ûngewoan taliket. Sa begjint it Jûnsgebet fan 'e Liturgie mei: "O barmhartige God, 
eeuwig licht, schijnende in de duisternis [cf. Joh. 1:5], Gij die den nacht der zonden 
en alle blindheid des harten verdrijft . . . ". De gelikense bylden fan Aurora en sû-
nige grûn meitsje lykwols dat ik ôfhinklikens fan Buchanan dochs net útslút. 

Yn de FH is it iennichste plak dat oerienkomt mei de formulearring fan Buchanan 
98,16 (psalm 10) "Hy draeyt sijn holle'æf', dat op "avertit ora" liket, wylst de Steatebi-
bel hat: "zijn aangezicht verborgen". Dat docht bliken út in net-publisearre dokto-
raalskripsje fan B. Slofstra, dy't op myn fersyk neigien hat oft der yn 'e FH ek ynfloed 
fan Buchanan oan te wizen is. Neffens Jac. Scheltema soenen nammentlik de ynfoe-
gingen (sa't hy se neamt) tusken de psalmberimingen neifolging fan Buchanan 
wêze.523 Dat, sa wie fuort wol te sjen, is net it gefal, want dy komme by Buchanan net 
foar, mar ek yn 'e psalmen sels blykt dus fan ôfhinklikheid sa goed as neat. Bucha
nan hearde oars ta de santjinde-ieuske skoallektuer, ek yn Fryslân (Breuker 
1985c,443), en fan guodden as J. Westerbaen (Van Vondelen 1655,7) en D. Camphuy-
sen (Koopmans 1804,531) is ek wol bekend dat se him yn har psalmberimingen 
neifolgen.524 
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Smilde 1970,165 tinkt dat Nacht-rest-bejerte (bl.115) skreaun is nei it foarbyld fan 
Petrus Herbert, Die Nacht ist kommen (1566), dat as gesang 356 opnommen is yn it 
Evangelisches Kirchengesangbuch. My liket dat net sa wis ta. Dat is wol in sapfysk ge
dicht, lykas GJ sines, mar it rymskema is oars. By Herbert rymje hieltyd de beide ear-
ste rigels fan elke strofe op elkoar en ek de beide lésten, krekt lykas yn de beide sap-
fyske jûnslieten fan Heinrich Klose (1603? Fischer/Tümpel I 350-351) en Theodor 
Wolder (1648, id. III125-126), dy'tDerks 1970,50-51 as neifolgingen fan "Herzliebster 
Jesu, was hast du verbrochen" fan J. Heermann opjout (sj. ek Frank 1980,274 e.f). Ek 
oars sjoch ik gjin reden om spesjaal oan Herbert te tinken. Ofsjoen fan de beafoarm 
beheint de wurdlike oerienkomst him ta "send uns dein' Engel", mar dêr giet GJ nef-
fens my op it berime Morgengebed by Datheen werom (5.3.45.1.1.1,6). Oare ynhâld-
like parallellen binne sa globaal, dat se best ferklearre wurde kinne út mienskiplike 
ôfhinklikens fan psalm 91 of fan in tekst dêr't dy psalm yn ferwurke is. Smilde 
1977,321 is letter ek ta de konklúzje kommen dat it gedicht ynhâldlik gjin ferbân hat 
mei Herbert syn liet (dat it "correspondeert . . . met het avondgebed uit de Formu
lieren en Gebeden van het klassieke Nederlandse psalmboek" sa't er dan ûnder fer-
wizing nei Van Popta 1970 seit, liket my mar foar ien rigel wier: (sjoch 5.3.45.1.3.1,3)), 
mar hy hâldt fêst oan ôfhinklikens fan Herbert, omdat dy syn wize (better as dy't Jan
sen 1956,102 opjout) goed op GJ syn gedicht past. Dat kin ik net beoardielje, mar it is 
fansels de fraach oft GJ dêrom krekt op Herbert syn liet weromgean moatte soe, dat 
neffens Frank 1980,274-275 ommers lang net it iennichste sapfikum op 'e meidij fan 
midsieuske latynske tsjerkehymnen wie. 
Fierders hinget it tinkt my ek noch altyd oft GJ mei "it klinget op't Saphische" wol in 
wize bedoeld hat. "Klingje" is in fariant fan "klinckje" (Brouwer 1966II115) en dat 
slacht yn "miette-klinckjen" (tekst 2a; 278.6) grif op it metrum. Dat soe hjir ek wol sa 
wêze kinne, al liket it dan frjemd sa't Jansen 1956,101 mei rjocht opmerkt, dat soks 
der apart boppe stiet, omdat it ommers wol út it fers sels blykt. Sünder presedint soe 
sa'n útdruklike oantsjutting boppe it fers lykwols net wêze. Haselbekius 1629 sette 
boppe syn Eer-Dicht/ Op de vrome Scharmutselinge Van den Manhaften Zee-Capiteyn 
Gerrit van Swol Tegens twee Duyn-Kerckers net allinne "Nae de Maete van't Sapphi-
cum", mar hy liet dêr ek in útbylding fan de strofe yn fersfuotten op folgje. It fers 
waard mei in oaren fan Haselbekius (oer de Spaanske sulverfloat) útjûn troch Fon-
teyne, wat de káns dat GJ it sjoen hat net lytser makket. Miskien is it gefal lykwols net 
te ferlykjen, want Haselbekius hat it klassike sapfyske metrum (fan Horatius Od. 
1.12 bgl.) folge, wylst GJ syn fers jambysk is. Boppedat set Haselbekius der apart by 
dat it de mjitte is. 

Om de lezer sels oardielje te litten oer de fraach oft GJ op Herbert weromgiet, nim 
ik dy syn tekst hjir op.525 

1. Die Nacht ist kommen, drin wir ruhen sollen, 
Gott walts zu Frommen nach seim Wohlgefallen, 
dass wir uns legen, in seim G'leit und Segen 
der Ruh zu pflegen. 

2. Treib, Herr, von uns fern, die unreinen Geister; 
halt die Nachtwach gern, sei selbst unser Schutzherr; 
schirm beid, Leib und Seel, unter deine Flügel, 

5 end uns dein' Engel. 
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3. Lass uns einschlafen mit guten Gedanken, 
fröhlich aufwachen und von dir nicht wanken. 
Lass uns mit Züchten unser Tun und Dichten 
zu deim Preis richten. 

4. Pfleg auch der Kranken durch deinen Geübten; 
hilf den Gefangnen, tröste die Betrübten; 
pfleg auch der Kinder, sei selbst ihr Vormünder; 
des Feinds Neid hinder. 

5. Vater, dein Name werd von uns gepreiset, 
dein Reich zukomme, dein Will werd beweiset, 
frist unser Leben, wollst die Schuld vergeben, 
erlös uns. Amen. 

Direkte ôfhinklikens fan Ambrosius, Christe qui lux es et dies wüst Van Popta 
1970,157 oan yn de rigels 115,13-14: ""defensor noster" - "Mar Y . . . Tjercke'-
Haed'7 "adspice" - "jôn Weytsers seyne". "Insidiantes" - "all'onrie"/ "reprime" -
"weyne"'/ . . . ", mar ik sjoch dêr amper oerienkomst yn. De folsleine strofe is: 

Defensor noster, aspice, 
insidiantem reprime 
quberna tuos famulos, 
quos sanguine mercatus es.526 

5.3.45.1.2. Bibel 
Sa't om 'e tiid fan ûntstean fan syn psalmberiming te ferwachtsjen wie (5.3.45.3), 

hat GJ gebrûk makke fan 'e Steate-oersetting út 1637. Dat blykt ek wol oan ûntlie-
ningen út de kanttekeningen fan dyoersetting. SagietynPs. 10:15(99,3)"Fijnne'Yse 
naet? in grijpjes'? wis y dwa" grif werom op de oantekening: "zult Gij ze niet vinden? 
Dat is, Gij zult ze zekerlijk vinden" en yn Ps. 130 (114,2-3) "Op datme', ijn berne 
tocht/ Dy freaz-ljeaft" op de oantekening by "gevreesd": "te weten, met een kinder
lijke vreze. Allen, die vastelijk vertrouwen dat om Christus' wil hunne zonden verge
ven zijn, beminnen God". Spoaren fan eardere Bibelfertalingen hawikyn 'e FH net 
fûn, mar ien kear al op in oar plak, te sizzen yn 'e Free-Bea (tekst 46.24; 172,15), dêr't 
"ploeg-yersen" út Jes. 2:4 fan Deux Aes of Biestkens komme moat, want de Steate-
oersetting hat (tenearsten) "spaden". 

93, titel: Fil. 1:23 (GJ sels). 

93,3: cf. Deut. 3:27; 34:1 
Foar de krektens fan de parallel kin pleitsje dat GJ in eksimplaar hie fan W. Cow-

per, Drie Hemelsche Tractaten (sj. 4.4, boek nr. 13), dêr't er mear as ien kear de oantrún 
yn fine koe om mei Moazes de berch Pisga te beklimmen om it himelske Kanaan te 
sjen, bygelyks mei dizze wurden: "laet ons onse zielen scheyden vander Aerden/ 
ende door t'Ghebedt ende Gheestelicke betrachtinghe op climmen/ ende ons selven 
vermaecken met eenigher maten dat Landt te besichten/ naer dien het den Heere be
lieven sal ons dat selve te gheven" (sitearre neffens Op 't Hof 1987,229). De fryske 
harder meditearret ommers (93,4; sj. ûnder 5.3.45.2) en hy jout in beskriuwing fan it 
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himelske Jeruzalim (95.17-24). Kaufmann 1966.133 ferwiist ek nei de berch Pisga by 
de "Hill Clear", dêr't "Christian" yn The Pilgrim 's Progress fan John Bunyan in skym 
fan 'e Himelske Stêd sjocht. It feit dat de harder âld is en útsjocht nei de dea (yn 92,19 
wurdt er âld nearad, yn 93.1 "to syn jieren") en it feit dat yn 'e kanttekeningen by de 
oanhelle Bibelplakken "de hoogte" fan 'e tekst taljochte wurdt mei "Hebr. het hoofd" 
kinne faaks opfette wurde as bykommende arguminten om de ferbining mei dy Bi
belplakken te lizzen. 

93,10-12: Ps. 123:1-2 (Popkema 1983.106). 

93,14: Matth. 7:14 (Wumkes); Hos. 2:5. Spr. 22:5. 

93,15-16: cf. Iep. 1:7 (N. Brussaard-de Vries). 

93,16 (to-komst): bgl. Matth. 24:3 (Wumkes). 

93,16 (Haed): bgl. Ef. 4:15; Kol. 1:18 (Wumkes). 
Ek yn 102,8 en 115,13. Ek yn 'e Catechismus (5.3.45.1.3.1,1). 

94,17-18: cf. Ps. 123:1 (N. Brussaard-de Vries). 

93,19: cf. Rom. 8:15. 

94,7 (Goads Tjieners): Jes. 61:6. 

94,25-26: Ps. 137:1 (=94,1-2). 

94,26-27: cf. Ps. 40:1 (N. Brussaard-de Vries). 

94,28 (Flesck-bejear): Gal. 5:16,17. 

94,28 (-stanck; -fuwl) : Jak. 1:21 mei de oantekening op "vuiligheid": "Dat is zonde, 
die vuil en stinkend voor God is . . . ". 

95,1: Ps. 137:2 (cf. 94,4). 

95,2: cf. Kleil. 3:44 (N. Brussaard-de Vries). 

95,7: Ps. 22:17. 

95,8-10: Ps. 137:1,3,4 (cf. 94,2,6 en 7). 

95,11: Ps. 137:4 (cf. 94,8). 

95,11-13: Joh. 6:44. 

95,11-14: Hebr. 11:9-10. 
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95,14: 2 Kor. 5:1 (Stapelkamp 1957,18). 

95,15-16: Ps. 137:5 (cf. 94,9-11). 

95,18: Hebr. 11:10. 

95.20-22: Iep. 21:18-21 (Stapelkamp 1957,18). 

95.25-26: Iep. 7:9-14 (Wumkes); Iep. 14:4 (J.H. Halbertsma yn 248 Hs, PBF). 

95.27-28: Iep. 4:8; Jes. 6:3 (Wumkes). 

95,30 - 96,8: Ps. 137:7-9 (cf. 94,13-24). 

95,32 (flesck-lust): Gal. 5:16,17 (cf. 94,28). 

96.11: Fil. 3:14 (N. Brussaard-de Vries). 

96.12 (ijvigh wijt): bgl. Iep. 3:4,5 (cf. 95,26). 

98,1 (Fen bern to bern): Ps. 72:17 (N. Brussaard-de Vries). 

98,19: Ps. 74:11 (N. Brussaard-de Vries). 

98,22 (herts slot): cf. Hos. 13:8. 

98,24 (wreck-swird): Ez. 32:10. 

99.10 (Hijmmelsck wiet): bgl. Deut. 33:13. 

99,16: cf. Pred. 7:14; Fil. 4:12. 

100,13-14 
(libbens buwck; snoeyt . . . uwt): it earste ûnder mear Iep. 21:27 (Stapelkamp 
1957,35), mar beide tegearre yn Ps. 69:29 mei de kanttekening: "maar snijd Gij hen 
af' (N. Brussaard-de Vries). 

100,20 (mey blier oonschijn): cf. Num. 7:25; Ps. 80:4. 
Sjoch foar de mooglikheid dat de beriming fan psalm 84 tuskenskeakel west hat 

ûnder 5.3.45.3 (Datearring). 

102.7 (hoeder): Ps. 23:1. 

102.8 (haed): sj. 93,16. 

102,15-17: Pred. 1:9-10 (Wumkes; Stapelkamp 1957,42). 
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102,18-19: cf. Spr. 2:12-15. 

102,26 (from mey-witten): cf. Hebr, 9:14. 

102,19-20: 1 Joh. 5:19 (Wumkes; Stapelkamp 1957,43). 

103,2: Hebr. 13:15. 
Brouwer 1966II104, dy't gjin Bibelferbân sjoen hat, komt der net út en freget: "sa 

dat de minsken der hwat oan hawwe?". 

103,3-4: Ez. 11:19. 

103,5-6: Jak. 1:22,25,26; 1 Joh. 13:18. 

103,7-8: Jes. 29:13; cf. Ps. 15:2 (= 103,14-18). 
Under de tafoegings dy't Junius - op oanwizing fan GJ? - makke hat by de 

sprekwurde-útjefte fan 1641 is ek: "Het kin de muwle al sprecke dear't hert naet 
tinckt" (ed. Feitsma 1956a, 42, nr. 526J). 

103,12 ([Ion berge'] uwt-kerd): Ps. 68:17 (Stapelkamp 1957,44). 

104,8 (lauw'): bgl. Ps. 119:49,50. 

104.11 (schild): bgl. Gen. 15:1; Ps. 33:10; Ps. 84:10; Ps. 115:9,10,11. 

104.12 (treast): 2 Kor. 1:3 e.f; cf. ek Ps. 119:50; Ps. 86:17. 
As substantyf lykwols earder neffens de Heidelberchske Katechismus (sj. 

5.3.45.1,1.3). Ek yn 106,19 en ferlykje 111,7; 114,10 en 116,6. 

104,24: Iep. 14:3. 

105,2 (ijvigh swiet): cf. Iep. 21:6 (het water des levens; B. Slofstra); Joh. 4:14. 

105,12 (Spoar bjuester): Jes. 53:6. 

105,12: cf. Deut. 28:15 e.f. 

106,14 (allinne " ' t . . . libbens paed" komt út Ps. 16:11): Hebr. 12:13; Spr. 2:8. 

106,16 (dy ear heard'): 1 Kor. 2:9 (Stapelkamp 1957,57). 

106,16 (nog tonge' uwt-sprecke mey): 2 Kor. 12:4. 

106,19 (wille): cf. Ps. 16:11 (= 106,15). 

106,19 (treast): sj. 104,12. 
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106,22 (lean): Gen. 15:1 (Stapelkamp 1957,57). 

106,24-25: Hebr. 12:22,23 (Wumkes). 

106,25-26: Ps. 16:11 (=106,14-15); Hebr. 12:1; 11:38. 

107.2 (Æf-goad-dwaen): Ps. 16:4 (= 105,13). 

107.3 (poell): Iep. 19:20; 21:8 (Wumkes). 

107.4 ('t gruwle paed): Matth. 7:13. 

107.5 (bidde' in weytse): Matth. 26:41. 

107,8: Ps. 91:1. 

107,10-12: 2 Kor. 5:1. 

107,13-16: Ps. 103:1,2 (Stapelkamp 1957,59) (= 117,5-10). 

107,19 (Wrâdz bouwe): Ps. 146:6 (= 110,18). 

109,1-4: cf. Ps. 8:4,9 (= 108,5-8 en 17-20). 

109,5-8: cf. Ps. 8:5 (= 108,9-12); 1 Kor. 15:22 (N. Brussaard-de Vries). 

111,7 (treast): sj. 104,12. 

111,21 (binzge): Iep. 1:5. 

111,24: Joh. 10:3 (Stapelkamp 1957,72). 

112,1 (to-flecht; borge): Ps. 91:2. 

112,3-4 (eag; goeheyf): Ps. 33:18. 

112,6-13: Ps. 146:7,9 (= 110,23-26; 111,1-2 en 9-12). 

112,13: cf. Ps. 91:3. 

112,14 (wjueck): Ps. 91:4. 

112,16: cf. Hebr. 6:9. 

112,25: Job 42:6 (Wumkes; Stapelkamp 1957,74). 

113,1 (gruwn'leas): cf. Ps. 69:3. 
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113,2: cf. Ez. 32:10. 

113,5: Matth. 18:6 (Wumkes). 

113.19 (wreck-swird): Ez. 32:10. 

114,4: Ps. 139:12, mei de oantekening: "Dat is, ik zal voor uwe oogen zoo weinig ver
borgen zijn, alsof het klaar dag ware". 

114.7 (sijn leere): it Evangely. 

114.8 (fet . . . sijn klim): Hebr. 6:18,19. 

114,10 (treast): sj. 104,12. 

114,21-22: Ps. 130:7 (= 114,13-16; N. Brussaard-de Vries). 

114,21-23: Kleil. 3:22,23. 

115.10 (Nacht-grijmme): cf. Ps. 91:5. 

115.11 (Fijnne wæse' in forge): Matth. 13:38-39. 

115,13 (Haed): sjoch 93,16. 
Brouwer 1966II115 hat noch God foar "Haed", Brouwer 1972,5 Kristus. Underwi-

lens hie Van Popta 1970,155 it "Haed" ek al as Kristus identifisearre. 

115,15: Joh. 10:11-12 (Wumkes). 

116,6 (Treast-): sj. 104,12. 

116,6 (gerjuechtheyts Sinne): Mal. 4:2; 
yn 'e kanttekening yn 'e Steatebibel lyksteld mei Kristus (Stapelkamp 1957,82). 

116,15-16: Iep. 7:14 (Van Popta 1970,162 noat 14). 

116.20 (ljeachts bern): Ef. 5:8; 1 Thess. 5:5 (Wumkes; Stapelkamp 1957,84). 

117,1-2: ûnder mear Eks. 23:19 (Wumkes; cf. Stapelkamp 1957,84). 

117,3-4: Ps. 92:3. 

117,8 (oer-reyne): Eks. 16:4; Ps. 84:7. 

117,12: Jes. 59:2. 

388 

wumkes.nl



118,6: Iep. 2:7 en 22:2 (Wumkes). 

118,20 (Al-behader): 1 Tim. 4:10. 

118,24: Job 10:9. 

120,8 (Broare): Matth. 23:8. 
Brouwer 1966 II 120 ferklearret: "broer yn 'e kunst?", mar dat past minder goed 

yn 'e kontekst fan it gedicht en soe ek tsjin de te ferwachtsjen beskiedenheid 
yngean. 

5.3.45.1.3. Oare boarnen 

5.3.45.1.3.1. Foarbylden 
1. Catechismus, sitearre neffens Datheen 1957 

104.12 (treast): 
snein 1, fraach 1: "Welke is uw eenige troost, beide in leven en sterven?"; snein 22, 
fraach 58: "Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven?". 

104.13 (yvigbly): 
snein 22, antwurd op fraach 58: "Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige 
vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen 
oog gezien heeft, noch geen oor gehoord heeft, noch in geens menschen hart opge
klommen is, en dat, om God daarin eeuwiglijk te prijzen". 

106,16: snein 22, antwurd op fraach 58. 
Under de Bibelteksten dy't by dit antwurd oanhelle wurde, is ek Ps. 16:9 (= 106,7-

8). 

106,19 (treast): sj. 104,12. 

106,19 (wille): sj. 104,13 en 106,16. 

108,8 (trog jôn stjoere'): 
snein 9, antwurd op fraach 26: "Dat de eeuwige Vader van onzen Heere Jezus Chris
tus, Die hemel en aarde, met al wat er in is, uit niet geschapen heeft, Die ook dezelve 
nog door Zijnen eeuwigen raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert 
Sjoch fierders 5.3.45.5. 

109,3: snein 9, antwurd op fraach 26. 

115,13 (Tjercke'-Haed): 
snein 19, antwurd op fraach 50: "Dat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat 
Hij Zichzelven daar bewijze als het hoofd Zijner Christelijke Kerk . . . " (Van Popta 
1970,162, noat 14). Ek yn 'e Bibel (5.3.45.1.2). 
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2. Belijdenis des Geloofs, sitearre neffens Datheen 1957 

109,3: 
XIII. "Van de voorzienigheid Gods. Wij gelooven, dat die goede God, nadat Hij alle 
dingen geschapen had, dezelve niet heeft laten varen, noch aan het geval of de for
tuin overgegeven; maar ze alzoo stiert en regeert naar Zijn heiligen wil, dat in deze 
wereld niets geschiedt zonder Zijn ordinantie 

112,2-4: 
XIII. "Van de voorzienigheid Gods ... Deze leering geeft ons een onuitsprekelijken 
troost, als wij door dezelve geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, 
maar door de beschikking van onzen goedertierlijken hemelschen Vader, die voor 
ons waakt met een Vaderlijke zorg 

3. De Liturgie, sitearre neffens Datheen 1957 

112,5: 
(Gebed voor kranke en aangevochten menschen) "Zonder ophouden zorgt Gij al
zoo voor ons 

115,3 
(fen God, om restjen, juwne): (Het avondgebed) "naardien Gij den nacht verordend 
hebt om te rusten". 

115,15 (Jon Schiep): 
(Een gebed voor allen nood) "Gij zijt onze Herder en wij zijn uwe schapen". 

115,18 (uwz berop): 
(Een gebed voor allen nood) " . . . en geef dat wij in ons beroep naar uw wil 
mogen leven . . . " 

115,20: 
(Een gebed voor allen nood) "Wil ons . . . regeren met uw Heiligen 
Geest . . . " . 

116,7-12: 
(Het avondgebed): sjoch ûnder 5.3.45.1.1.2.2 by Buchanan. 

116,17-21: 
(Het morgengebed) "Verlicht ook onze harten, opdat wij, alle werken der duisternis 
afgelegd hebbende, als kinderen des lichts in een nieuw leven mogen wandelen in 
alle godzaligheid" (Van Popta 1970,158). 

116,24-25: 
(Een gebed voor allen nood) "Wil ons regeeren met uw Heiligen Geest, die . . . ons 
vernieuwe tot een beter leven . . . waardoor uw naam in eeuwigheid geloofd en ge
prezen worde en wij met vurige begeerte alle vergankelijke dingen verachtende, al
leen aan de hemelsche mogen gedenken". 
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4. Belijdenis des Geloofs, gesteld in 't Concilie van Nicea, sitearre neffens Datheen (Sta
pelkamp 1957,82) 

116,4: 
(Kristus) "geboren uit den Vader, voor alle eeuwen; God uit God, licht uit licht, waar
achtig God uit waarachtig God, geboren". 

5.3.45.1.3.2. Parallellen 
96,26: Augustinus, Confessiones 8.12 (N. Brussaard-de Vries). 
De parallel (tolle et lege) giet fierder as it besef fan Godlike beding by it lézen, resp. 
sjongen fan de tekst dy't opslein wurdt, want Augustinus docht dat lykas de Friesche 
Herder om fan Adams sûne ferlost te wurden (Conf. 8.10). Dêrom kin it ek wol wêze 
dat it hjir net om in parallel giet, mar om in foarbyld. 

Sjoch foar de gelikenis yn blide, opteine stimming en yn tematyk mei D.G. van Bra-
kel by 5.3.45.5 (Ynterpretaasje). 

53.45.2. Genre 
De Friesche Herder soe ik in himelske meditaasje neame wolle yn 'e foarm fan in 

syklus fan tsien psalmberimingen en twa lofsangen, dy't ferbûn binne troch kom-
mentaar. It kommentaarpart beStiet út meidielingen oer de meditearjende hardersfi-
guer (93,1-20; 96,13-28; 116,1-2), út oertinkings, oanspraken ta eigen siel en sinnen en 
beaen fan dy figuer sels; en út twa rymspreuken dy't net spesjael mei de harder yn fer-
bân steane (104,14-17; 108,25-28). De tekst wurdt foarôfgien en folge troch in rym-
brief. Fan in meditaasje yn dizze foarm fan psalmen en lofsangen mei ferbinende 
kommentaarstikken binne my gjin foarbylden bekend. 

Under in meditaasje ferstean ik "eine durch Willen und Emotion gesteuerte Re
flexion, eine Überlegung, die - von biblischen Texten oder Glaubenswahrheiten 
ausgehend - Gotteserkenntnis durch Selbsterkenntnis erzielt" (Erdei 1987,82). Bin
nen dy definysje falt ek de preek. Preek en literêre meditaasje besteane beide út "the 
exposition and analysis of a text or doctrine in order to instruct the understanding, 
and the fruitful application of these matters to the self in order to stimulate the affec-
tions and the heart" (Kiefer Lewalski 1979,152). Utgongspunt kinne wêze de Bibel 
(by kalvinisten foaral oer Gods goedens), it eigen libben (foaral oer de sûnde) en de 
Skepping (emblematysk-moralisearjend of symboalysk; Kiefer Lewalski 1979,153 
e.f). Meditaasje, mar dan yn proaza nei oanlieding fan in psalm, yn it bysûnder fan 
in boetepsalm, wie foaral wenst ûnder de Hugenoaten, lykas De Bèze (dy't yn 1581 de 
earste wie), Duplessis Mornay, Sponde en d'Aubigné (Cave 1969,20; Erdei 1982). De 
psalmen sels binne mei har haadstruktueren fan lof, gebed en analize fan eigen ik 
fansels ek al meditaasjes. Martz 1955,279 neamt se de "prime models for the soul in 
meditation". De oanlieding by GJ is emblematysk: de harder "oerweaget" it ferskil 
tusken minske en dier dat him opfalt by syn bisten, dy't oan it iten binne mei de kop 
nei de grûn (93,4 e.f). 

Mear yn it bysûnder kin de FH in himelske meditaasje hjitte, "whereby the Chris
tian was urged to call forth, by a meditative process emphasizing the senses and the 
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Imagination, some foretaste of heavenly joys", sa't Kiefer Lewalski 1979,165 mei in 
sitaat út Martz 1954 it genre omskriuwt. Kiefer merkt op dat de himelske meditaasje 
yn 'e rin fan 'e santjinde ieu yn stichtlike ferhanlingen fan protestanten hieltyd mear 
omtinken krige. Yn de roomske meditative tradysje fan Ignatius de Loyola syn Exer-
citia spiritualia en oare wurken naam de unio mystica altyd al in grut plak yn. Tsjin 
Martz 1954 yn, dy't in direkte beynfloeding út dy roomske tradysje wei op 'e protes
tanten oanwiist, leit Kiefer Lewalski 1979 de klam op 'e eigen protestantske ûntjou-
wing, dy't kulminearre yn de ynfloedrike ferhanling fan Baxter, Saints Everlasting 
Rest út 1650 (Kiefer Lewalski 1979,166). 
In literêr specimen fan in protestantske himelske meditaasje lykje my - ôfgeande op 
de analize fan Höltgen 1978 - de Emblemes (1635) fan Francis Quarks ta, dy't ba-
searre binne op wurk fan Jezuïten. Yn dy Emblemes lit Quarles him kinne as "ein me
ditativer Dichter mit mystischen Aspirationen und Vorahnungen", mar in mystikus 
is er net, omdat er net opgiet yn de unio mystica, mar dêrby ophâldt (Höltgen 
1978,237). Dat jildt tinkt my ek foar GJ en dêrom neam ik de Emblemes hjir. In oare 
reden is de ferlykbere losse opbou yn 'e stadia fan via purgativa, nei via illuminativa en 
via unitiva. De siele leit dy wei yn 'e Emblemes net yn ienkear rjocht foarút ôf, mar fait 
op healwei tydlik werom yn 'e via purgativa (o.w. 235-237). Yn 'e FH bart wat soartge-
likens as de harder yn rigel 112,21 fan de swiete ûnderfining fan Gods goedens ynie-
nen wer syn sûndigens yndachtich wurdt. Miskien is sa'n weromkearende manifes-
taasje fan sûndebesef karakteristyk foar himelske meditaasjes fan protestanten. Oft 
dat sa is, sil neier ûndersyk útmeitsje moatte. Yn de literatuer is op dy mooglikheid 
by myn witten noch net wiisd, mar it soe wol yn oerienstimming wêze mei de protes
tantske lear dat de Hilliging - ik sitearje mei Kiefer Lewalski 1979,18 Calvyn Inst. III. 
XI, 11 - "does not take place in one moment or one day or one year, but through con-
tinual and sometimes even slow advances God wipes out in his elect the corraptions 
of the flesh, cleanses them of guilt, consecrates them to himself as temples . . . This 
warfare will end only at death". 

It gratste part fan de FH bestiet útpsalmberimingen. Dêr ferstean ik ûnder berimin-
gen fan de grûntekst út in Bibeloersetting dy't grutte wurdlike oerienkomst mei dy 
grûntekst hawwe en dy't ynhâldlik neat of amper wat oerslane of tafoegje, sadat de 
ferskillen dy't der al binne har suver alhiel út stilistysk ferlet of ferstechnyske need-
saak ferklearje litte. Weilittingen komme by GJ eins net foar, al is ien fan de seld-
sume útsûnderingen yn 'e FH te fïnen. Yn de beriming fan Ps. 11:5 ûntbrekt nam-
mentlik "en dien, die geweld liefheeft" (cf. 100,13-14). Betsjuttingsferoaringen binne 
ek seldsum. In foarbyld út'e FH is de beriming fan Ps. 103:13 (118,19-22): "Gelijk 
zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de HEERE over degenen, 
die Hem vreezen". GJ ornearret dat God dat "eynleaz meer" docht. Ynhâldlike ta-
foegingen binne der mear. Se besteane meast út wurden foar eigenskippen of wur-
kingenfan God, yn baadsaakoan oare Bibelteksten ûntliend (5.3.45.1.1.2), soms lyk-
wols ek frij dêrfan, lykas myld, bly, swiet en leaf, dy't gauris foarkomme. Foar in grut 
part litte se har as rigel- en strofefolling ferklearje. De measte ekstra romte yn ferli-
king ta de grûntekst beslacht de fersiering fan 'e styl mei sinonimen, útroppen en 
oare stylfïgueren. De omfang fan de oanfollingen yn ferliking ta de Bibelfersen is sei
den mear as in fersrigel. Dúdlike útsûnderingen binne de strofen ien fan de psalmen 
130 en 146 (5.3.45.1). Sa hat GJ dochs aardich wat mear massa, sa't dúdlik útkomt as 
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men syn tal fan 68 strofen foar de tsien psalmen út 'e FH ferliket mei de 49% geli-
kense strofen fan De Brune, dy't suver oars neat as de grûntekst jout. Dêrmei komt 
GJ hast gelyk út as Datheen, Marnix, Revius, Boey, Van Heule, Bruno en Six - om de 
bekendsten te neamen -, dy't allegearre 68% hawwe. Dat wol net sizze dat syn psal
men stik foar stik ek likefolle strofen hawwe as dy fan de oaren, dy't allegearre 
Datheen syn tal oanhâlde. Dat léste jildtek foar Westerbaen, mar dy hat yn psalm 11 
gjin 3% mar - lykas GJ - fjouwer strofen. Fan de njoggen oare psalmen fan GJ hawwe 
fiif likefolle as Datheen, psalm 8 hat twa minder (as de 9 fan Datheen), psalm 130 en 
psalm 146 elk ien mear (as de 4, resp. 6) en psalm 137 ien minder (as de 5). Al dy beri-
mingen bliuwe lykwols fier ûnder it tal fan 90 dat Camphuysen foar deselde tsien 
psalmen brûkt. Syn wurk is dan ek gjin psalmberiming mear, mar in psalmútwrei-
ding, sa't er sels yn 'e titel ek oanjout. Hy hat oars as GJ dúdlikernôch net stribbe nei 
in beriming. Likegoed binne GJ syn berimingen gjin "bloote vertalingen . . . , naar
dien zij, met eigen gedachten en wendingen verrijkt, 's Dichters eigen gevoel van het 
verhevene en schoone overal doen blijken" (Koopmans 180, 844). Se falie neffens it 
oardiel fan Ankringa, dêr't ik my by oanslút, op troch krektens, krêft en skilderefti-
gens.527 

Nacht-rest-bejerte en Moarn-Liet (bis. 115-116) neam ik lofsangen, omdat Datheen 
dat mei syn Avondgebed en Morgengebed ek docht. 

Under rymspreuken ferstean ik rymjende sententiae of sinspreuken. Karakteristyk 
foar sententiae binne koartens, klearens en, wat de ynhâld oangiet, algemiene wiis-
heid. Har funksje yn de antike retoarika wie bewiis en fersiering (cf. Ueding/Stein-
brink 1986,250) en sa wurde se tsjintwurdich ek opfette yn it renaissancedrama, al leit 
Griffiths de klam op de stilistyske funksje, en oaren, lykas Lebèque, Jondorf en 
Trousdale op de ynhâldlike funksje (Smits-Veldt 1986,56-57). Beide funksjes lykje my 
yn 'e FH fan tapassing te wezen. Fersiering binne se dêr grif, mar se tsjutte mei har al
gemiene karakter (se steane los fan de sprekkende figuer) op har wize ek aspekten 
fan de strekking fan it gehiel oan (sj. by Ynterpretaasje hjirnei). Se binne yn 'e FH ty-
pografysk ûnderskaat. Dat jildt ek foar twa fan de fjouwer rigels fan tekst 50 (bis. 
344), in sententia. dy't justjes fariearre opnommen is yn 'e rinnende tekst fan bis. 102. 
Ik nim oan dat dy beide rigels krekt om it sententia-karakter skeanprinte binne. Men 
soe dat ek by de beide oaren ferwachtsje, mar miskien is dat net dien omdat dy mei 
wat folget in nij gehiel útmeitsje yn 'e foarm fan in bea. 

It kommentaar kin, foarsafier't it net oer de harder giet, in soliloquium neamd 
wurde. Behalven út in pear koarte oertinkings nei oanlieding fan foarôfgeande of 
folgjende psalmen of lofsangen (102,13-22; 104,18-105,4; 106,19-21; 117,1-4) bestiet it 
út oanspraken ta eigen sinnen (107,13-20) en ta eigen siel (109,13-16), mar foaral út 
beaen ta God (94,25 - 96,12; 102,23 - 103,8; 106,22 - 107,12; 109,1-12; 11,21 - 112,28). 
De oanspraken hearre ta itad-se-et-de-se-type, de beaen ta it ad-Deum-solum-type, sa't 
Vekeman 1984,184 dy yn oansluting by definysjes fan Augustinus en oaren by syn ty-
pearring fan it Soliloquium fan W. Teellinck ûnderskiedt. Karakteristyk foar GJ syn 
kommentaar is, dat it suver hielendal yn Bibeltaal skreaun is (cf. 5.3.45.1.2). Oft dat 
ek jildt foar it Soliloquium by Teellinck en oaren (ik tink bygelyks oan Cats), soe 
nochris neigongen wurde moatte. 

Rymbrieven binne brieven op rym, yn dit gefal beide kearen begeliedingsbrieven 
by in gedicht. Typearjend binne de formele eigenskippen fan in brief: oanhef, slot-
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formule en de "ik" dy't ien tasprekt. Oan dy kritearia foldocht de brief oan Gabbema 
(120,1-8), mar de oare, oan Fonteyne (bis. 92), hat gjin ôfslutende ûndertekening. 
Miskien hat dy der tenearsten wol west, doe't it byhearrende gedicht noch gjin ún-
derdiel fan de FH wurden wie en noch net oan Gabbema ta-eigene. Karakteristyk is 
fïerders de persoanlike ynhâld (5.3.45.4). 

Wat de strofefoarmen oangiet, begjin ik mei de psalmen en de beide lofsangen. De 
psalmen hawwe deselde strofen as Datheen, dy't op syn bar de frânske beriming fan 
Marot/De Bèze folget. Nacht-rest-bejerte (bis. 115) liket it measte op nr. 4.84 by Frank 
1980, it jambyske sapfikum, dat nei it foarbyld fan teksten fan Lobwasser en Ring-
waldt yn 'e jierren santich fan de sechstjinde ieu yn 'e evangelyske tsjerkesang yn 
Dútslân opkomt (Frank 1980,275). It ferskil sit him yn it rymskema: dêr is it aabb, by 
GJ aaaa. Ik haw gjin foarbylden fûn fan GJ syn rymskema, ek net yn e nederlânske 
literatuer. De strofe fan it Moarn-Liet (bis. 116), dy't by Frank 1980 net foarkomt, 
waard neffens Matter 1979,143 yn Nederlân gauris brûkt. Matter fernuveret him der
oer, dat dy strofe altyd sa goed as gelyk is, hoewol't er by de wize Si tanto gratioso 
heart, "die niet erg stevig op de benen staat". Matter wol der dêrom op út, dat net it 
liet, mar de strofe op himsels neifolge waard. Sa soe GJ - tinkt my - op Starter wer-
omgean kinne, dy't yn 'e Friesche Lust-Hof trije kontrafakten op deselde wize jout. GJ 
hie in eksimplaar fan dat lieteboek (sj. 4.4) en ûntliende der wol mear oan. Mar hy 
hat grif ek de wize kinnen, oars soe er dochs wol gjin "Repite" tafoege hawwe, dat by 
Starter alteast net foarkomt. 

It kommentaarpart is yn ûngelikense foarmen skreaun. It earste stik kommentaar 
(93,1-16) bestiet út twa strofen, dy't Frank 1980 net jout en dy't ek net yn de psalmen 
fan Datheen brûkt wurde. Wol binne se te fînen yn 'e Uytlandige Herder fan Huygens. 
It leit yn 'e reden om ôfhinklikens fan Huygens oan te nimmen, omdat der ek oare 
oerienkomsten binne. De strofe is te ferdielen yn twa gelikense heiten. De "heale" 
strofe wurdt brûkt yn de fjouwer rigels dy't op de earste twa kommentaarstrofen 
folgje (93,17-20) en yn it stikje oergongstekst op bis. 96, as men dêr teminsten fan stro
fen sprekke mei, want nei bou binne se gelyk oan it kommentaar dat dertuskenyn 
stiet (94,25 - 96,12), mar dat net yn strofen yndield is. Ek tekst 21 (bis. 33) is yn deselde 
"strofen" fan fjouwer rigels te ferdielen. Dat is miskien gjin tafal, want dy liket stilis-
tysk ek op 'e Uytlandige Herder, rigels 401-416. 

It oare kommentaar (96,17, e.f.) - de rymspreuken net meirekkene - is yn te dielen 
yn stikken fan fjouwer rigels dy't gelyk binne oan de strofe fan tekst 3. Fan deselde 
foarm is tekst 29 fan 50,23 ôf. Utsûnderingen binne de rigels 116,1-2 en 117,1-4, mar it 
ferskil is mar betreklik, want twa oan twa nommen binne de rigels gelyk. It iennich-
ste is dat se mei in manlik rympear begjinne en net mei in froulik, lykas de oare stik
ken fan it kommentaar fan 96,17 ôf. Ofwike dogge fïerders ek noch de rigels 102,21-
24, dy't yn bou oerienkomme mei it earste kommentaar. It giet hjir om in rymspreuk, 
sa't hjirfoar al neamd is. 

De oare beide rymspreuken hawwe elk in eigen foarm. Dy fan 104,14-17 komt fier
der by GJ net foar, de oare, 108,25-28, is krekt sa boud as de rymspreuk dy't by Agurs 
Bea (tekst 46.6, 130,5-8) heart en dêr't er ek ynhâldlik op liket. Ik nim oan dat beide 
foarmen wol brûkt waarden, al haw ik dat net neigongen. Fonteyne hie yn alle gefal
len in spotsk opskrift op syn hûs fan deselde bou as tekst 46.6 (sjoch foar de tekst Ey-
delshemius/Van Griethuysen 1651,486 of Breuker 1980c,181-182). 
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Dan bliuwe no noch de beide rymbrieven oer. De opdracht oan Fonteyne (bis. 92) 
hat in bou, dêr't my gjin oar foarbyld fan ûnder eagen kommen is. Ek Frank 1980 
jout gjin strofe dy't derop liket. De oare, oan Gabbema (120,1-8), is yn bou gelyk oan 
de kommentaarstikken fan 96.17 ôf. 

5.3.45.3. Datearring 
Ear't ik besykje sil om de FH absolut te datearjen, wol ik in relative datearring 

meitsje. Ik begjin dêrta mei in ûndersyk nei mooglike lagen yn 'e FH sels. 
Haantjes 1929,136-139 hat ûndersteld dat de FH yn twa kear untstien is. De skie-

ding leit er by 96,16, dêr't de harder wer oan it wurk gongen is, nei't er syn meditaasje 
- in wurd dat Haantjes net brûkt - holden hat. De harder hat dan syn iene langst, te 
sizzen dy't yn it motto útdrukt stiet, útsprutsen. Mei sa'n twadieling lit him ek 
ferklearje dat de FH oan twa lju opdroegen is. In oar argumint is noch dat de harder 
earstinnammekrigetynde rigel dy't op 96,16 folget. Feitsma 1972a,122-123 slúthar 
by syn ûnderstelling oan fanwegen de oerienkomsten mei de Uytlandige Herder fan 
Huygens. dy't eksklusyf foar it earste part jilde (sjoch 5.3.45.1.1.1), al lit se yn it mid
den oft de grins no leit by 96,16 of fjouwer rigels earder, dêr't de meditaasje (ek sy 
brûkt dat wurd net) ophâldt. Foar beide grinzen is wat te sizzen - yn alle gefallen 
foarmje de rigels 96,13-16 in oergong -, mar dat der in skieding yn twaën makke 
wurde moat as it om it ûntstean fan de FH giet, liket wol oertsjûgjend oantoand 
te wezen. 

In twadde fasearring hat Haantjes 1938,58 e.f. yn it twadde part fan 'e FH ûnder
steld. Hy freget him ôf: "Wat was er het eerst, de berijming van deze psalmen (be
doeld binne dy fan psalm 10 ôf) of de figuur Goadsfrjuen?". Mear yn it algemien 
komt dy fraach derop del oft it kommentaar letter skreaun is as (guodden fan) de 
psalmen en lofsangen dêr't it byheart, want it kommentaar is fan begjin oant ein kep-
pele oan Goadsfrjuen. Haantjes 1938,60-61 sjochtyn de rigels wytynit kommentaar 
op de bis. 107 en 109 in oanwizing dat it kommentaar sekunder is. Dy rigels wyt mar-
kearje neffens him neibetrachting op de foarige en ynlieding op de folgjende tekst, 
wat betsjutte soe dat de teksten al bestienen. Ik leau net dat dat in sterk argumint is, 
mar ik bin it wol mei him iens. Op mear as ien plak is ommers - wat hy net neamt - it 
kommentaar in gearfetting of parafrase fan de foarôfgeande of folgjende tekst: 103,7-
8 slacht op 103,14-18 (psalm 15);706,79op 106.15; 107,2 op 105,13 (beide útpsalm 16); 
/07,79 op 110,18; 112,6-13 op 110.23-26, en 111,1-2 en 9-12 (beide út psalm 146). 

Behalven nei de lagen soe ek ûndersyk dien wurde kinne nei de chronology fan de 
psalmen en lofsangen yn 'e FH. Miskien binne ien of mear wol makke doe't se ne-
dich blykten te wezen yn de opbou fan de syklus, of letter sels tafoege doe't dy faaks 
noch útboud waard. Ik haw wol om oanwizingen socht, mar gjin hâldfêst fûn, al slút 
ik net út dat krekter ûndersyk noch wolris ferbannen oan it ljocht bringe kin dy't in 
neiere datearring mooglik meitsje. 

In oare mooglikheid om de teksten út 'e FH relatyf te datearjen, is nei te gean oft se 
te keppeljen binne oan beskate fan de fyftich (sjoch oer dat tal Feitsma 1971) psal
men en lofsangen dy't derop folgje (tekst 46). Popkema 1983,65 hat nammentlik ûn
dersteld dat de folchoarder fan de psalmen dy fan it ûntstean is. Hy docht dat, omdat 
er der op oare wize gjin ienheid yn fine kin en omdat Feitsma 1971 (sj. Feitsma 
1974,508) oannimlik makke hat dat de beide léste psalmen ek it léste skreaun binne 
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en Feitsma 1972a,122 oantoand hawwe soe dat ek it begjin fan it hiele tredde diel 
fan 'e FR - fan de 50 psalmen en lofsangen èn de FH tegearre dus - it earst skreaun is. 
Dat léste is net wis, want Feitsma hat mei Haantjes 1929,139 wol oannimlik makke 
dat dat begjin, besteande út psalm 137 mei foar- en neiwurk, earder skreaun is as it 
oare fan 'e FH dat derop folget, mar net dat dat oare ûntstien is yn de folchoarder fan 
it gehiel fan kommentaar en psalmberimingen en lofsangen. It soe ommers wol wêze 
kinne dat dat gehiel net efter elkoar skreaun is mar dat ien of mear of alle psalmen en 
lofsangen al klear wienen doe't GJ se útsocht om der in gehiel fan te meitsjen. Wol 
stiet fêst dat de FH yn syn gehiel (dat is psalm 137 c.a. en de rest) mei fan de âldste 
psalmberimingen befettet, omdat GJ sels fan syn "FRIESSCHE GOADS-
FRJUENE" (dêr't er wol de hiele FH mei bedoele moat, al komt de Goadsfrjuen-
figuer earst foar yn wat ik de rest neamd haw: yn ps. 137 ca. hat de herder noch gjin 
namme) seit: "It is fen't eerste PSALME-WIRCK by my rymmele" (327,3-4). 

Ik jou no earst yn 'e folchoarder fan 'e psalmen en lofsangen dy't op 'e FH folgje in 
oersjoch fan oerienkomsten tusken parten dêrút en út 'e FH. It giet om alle gefallen 
fan gelikense formulearringen (of soms ek tinzen of kombinaasjes fan gedicht en 
rymspreuk) dy't de FH mienskiplik hat mei de psalmen buten de FH. Se geane op 'e 
Steatetekst werom en binne ek net hiel algemien yn GJ syn beriming, hawwe mei 
oare wurden wat eigens. Yn gefallen dat ik reden mien te hawwen om it iene plak foar 
âlder te halden as it oare, jou ik dat op. 

Ps. 84 
(121,13-14: . . . oer-reyn',/ Meye'ijvig' swiete hijmmel-seyn'): Ps. 103 (117,8-
9: . . . him dy dy't swiette' oer-reyne,/ Trog . . . seyne' op seyne'). Yn beide gefal
len giet it om tafoege tekst, dy't net yn 'e Steatebibel stiet, mar yn Ps. 84 jout de grûn-
tekst in mooglik hâldfêst ("ook zal de regen hen ganschelijk overdekken") en yn Ps. 
103 net (dêr stiet yn fers 2 allinne: "Looft den HEERE, mijne ziel, en vergeet gene van 
zijne weldaden"), dat ik tink dat GJ psalm 84 earder berime hat as psalm 103. 

Ps. 84 
(121,20-21: . . . litte' oeruwz bleackje/ Jôn frjuen'lijck eags bly-ljeaflijck sjean): Ps. 
11 (100,20: . . . laket . . . oon, mey blier oonschijn). De passaazje yn Ps. 84, dy't 
net yn 'e grûntekst stiet, giet dúdlik werom op Num. 7:14 of Ps. 80:4 en soe dêrom foar 
de âldste holden wurde kinne. De formulearring yn Ps. 11 kin as in fuortsetting dêr-
fan op fette wurde. 

Ps. 23 
(124,17: Dy ljeave HEERE God mijn Haed mijn Hoeder; en 125,3: trouwe hoede): Ps. 
12 (102,7-8: Het hoeder somme', uwz hoeder lijck, bejearje?/ O wisse hoede! uwz 
haed ijn ijvigheyt). 

Agurs Bea 
(130,5-8: ôfslutende rymspreuk): Ps. 15 (104,14-17) en Ps. 8 (108,25- 28), dy't ek beide 
troch in rymspreuk ôfsletten wurde. 

Ps. 9 
(142,3: Ynn' grijmme tijd, ijn grouwle stuwne): Ps. 130 (113,4: Grijm- grouw'let). It hat 
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der wol wat fan dat gearstallingen soms foarôfgongen binne troch lossere kombi-
naasjes fan de dielen. As foarbyld neam ik it ferneamde byld foar de brûzjende see út 
psalm 33 (195,20), dat de tommeljende weagen yn lûd en beweging opropt en dêr't sa 
ûngelikens oer tocht wurdt: " 'tSuwz'-ruwz-bruwz-hol-bol-hobb'le-tob".528 Dat 
docht tinken oan: "Lit 't See schomm-woel-wiete' hôlje in bôlje,/ In ruwzje' in 
bruwzje'in ruwn-om-rôlje" fan psalm 46 (156,9-10) en dat op syn bar wer oan: "Dear 
d'æfgruwn' d'æfgruwne'oon guwzet,/ . . . Dear't hôl schom-wetter bruwzet" fan 
psalm 42 (153,13 en 15). As dat sa wêze soe, dan is psalm 9 faaks earder berime as 
psalm 130. 

Ps. 9 
(143,15-16: . . . (ijn 't quea oer-juwne/'t Nearsillig-paed-spoar-bjuest're) huwne: 
Ps. 10 (98,2-3: . . . ijn 't fuwl oer-juwn'/ . . . az in huwn) en Ps. 12 (101,13: Dy oer-
juwn' quea hel-huwnen). 
Kontekst noch grûntekst jout hâldfêst foar in relative datearring, mar it lange gear-
stalde adjektyf yn psalm 9 docht sekunder oan, dat ik hâld de beriming fan psalm 9 
foar jonger. 

Ps. 91 
(145,8: Nacht-grijm-gruw'le): Nacht-rest-bejerte (115,10: Nach t-grij mme). De gearstal-
ling fan psalm 91 makket in sekundere yndruk, dat ik tink dat de psalmberiming jon
ger is. 

Ps. 91 
(145,13-14: . . . schoert,/ Scheyn't, baern't, in breekt): Ps. 137 (94,15: Breek', baern', 
schoer', scheyn', litt' stoack op stien naet stean). Net ien fan beide plakken fynt dúd-
lik stipe yn 'e grûntekst, al jout Ps. 137 mei syn emosjonele herhelling al oanlieding. 
Yn Ps. 91:6 stiet allinne "verwoest", yn Ps. 137:7 "Ontbloot ze, ontbloot ze, tot haar 
fondament toe". Boppedat liket de passaazje yn Ps. 137 ûnder ynfloed fan Vondel 
skreaun te wezen (5.3.45.1.1.1,1), dat psalm 91 is faaks letter berime as psalm 
137. 

Ps. 42 
(152,2: Graeyt in kierm't): Ps. 130 (113,8 en 12: Graey . . . / . . . / . . . kiermen). 

Ps. 42 
(152,19: ô see fol swiete): ynlieding op Ps. 146 (109,14: Goads on-gruwne See fol 
swiette). 
Yn de grûntekst fan Ps. 42 is gjin oanlieding te finen foar it brûken fan it byld, dat by 
GJ boppedat dúdlik as folling fan de rigel tsjinnet, krekt as wie it in klearlizzend pas-
separtout. De formulearring op bis. 109 dêrfoaroer lit him goed ferklearje as in fa-
riant op in formulearring yn Ps. 16 fan 'e FH (bis. 106,18: swietop swiet, uwt de ijvigg-
swiete' ongruwne), dy't grif âlder is (5.3.45.3). Ik hâld dêrom de beriming fan psalm 42 
foar jonger as it kommentaarstik foar Ps. 146 yn 'e FH. 

Ps. 42 
(153,2: O on-gruwn'-swiet-luwdigh' wirek): ynlieding op Ps. 146 (109,14) en Ps. 16 
(106,18). Sjoch it foargeande kommentaar. 
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Ps. 43 
(155,15: Az d'harp'swiet luwd my tomm'-taest twong): kommentaar op Ps. 137 (bis. 
95,3-4: Dy mijn tomme' in fmger klomje,/ To de taest fen heylig Liedt). 
De gearstalling "tomm'-taest" kin neffens my wer it beste as sekunder opfette 
wurde. 

Ynlieding op Ps. 51 
(160,15: 'k Door mey mijn eag (och!) de Hijmmel naet oonsjean): ynlieding op Ps. 
137 (93,10: omme' Hijmmel oon to sjean). 

Ps. 51 
(161,18: Klinsg-bingsgje): kommentaar op Ps. 146 (111,21 en 24: . . . dy uwz 
binzge,/ . . . / Klinze . . . ) . 
Om it gearstalde karakter fan "klinsg-bingsgje" rekkenje ik wer dat de beriming fan 
psalm 51 jonger is. 

Ps. 51 
(162,7: Spiell' m' ijn 't djoer bloed fen uwz gerjuechtheyts Sinne): Moarn-Liet (116,6 
en 15: . . . ô gerjuechtheyts Sinne!/ . . . / Litt' Jôn djoer bloed uwz bette/). 

Wat jin oan dit oersjoch it measte opfalt, liket my de beheining fan de oerienkomsten 
ta de earste psalmen en lofsangen fan de fyftich dy't op 'e FH folgje. It binne tefolle 
om se oan it tafal ta te skriuwen, dat dy earsten moatte hast wol de âldsten fan dy fyf
tich wêze, omdat ommers fêststiet dat de FH mei fan de âldste psalmberimingen be-
fettet. Dat is in belangrike befestiging fan Popkema syn al oanhelle ûnderstelling dat 
de folchoarder fan 'e psalmen en lofsangen chronologysk is, teminsten fan de fyf
tich, want de FH moat der lykas sein los fan sjoen wurde. 

In twadde ûnderstelling dy't him optwingt, is dat psalm 42 berime is nei't de FH 
klear wie, omdat yn dy beriming gebrûk makke liket te wezen fan it kommentaarpart 
út it twadde part fan 'e FH, dat hoe dan ek it lest skreaune diel fan 'e FH wêze moat 
(sjoch oerienkomsten mei Ps. 42 hjirboppe). De earste beriming (rekkene neffens de 
folchoarder fan de FR) nei de Friesche Herder en foar psalm 42 dêr't in oanwizing yn 
sit dat er miskien earder skreaun is as alteast ien psalm út 'e FH, is dy fan psalm 9 
(sjoch oerienkomsten mei Ps. 9 hjirboppe). In hiel oare (frijwat yntuïtive) wei lans -
troch nammenflik te ûnderskieden yn "makwirk" en "bisiele dichting" - komt 
Kalma 1938 ta in oardiel oer de kwaliteit fan 'e psalmberiming dat mei dizze keppe-
ling fan FH en de psalmen om 9 hinne neffens tiid fan ûntstean strykt. De FH en de 
psalmen 32 oant 91, dêr't psalm 9 by heart (syn "seksterne" D), hâldt er yn haadsaak 
noch foarbesiele wurk (Kalma 1938,127 en 129), mar yn de dêroanfolgjende psalmen 
(25 oant 52, dêr't psalm 42 by is, syn "seksterne" E), oerhearsket neffens him it mak-
wurk. Psalm 42 neamt er sels in stúdzje yn rhetoryk" (Kalma 1938,131). 

Miskyn kin de grins yn 'e fyftich psalmen en lofsangen tusken guodden dy't foar 
en oaren dy't nei de FH makke binne, noch wat krekter oanjûn wurde. Wylst nam-
mentlik inbeskaat slach gearstalling, te sizzen in adjektyf mei in ferbale stam as ear
ste lid, hiel karakteristyk foar de psalmberiming yn it algemien is, ûntbrekt dat fol-
slein yn 'e FH. Oant en mei psalm 51 ta komme dêrfan foar: "treast-mijld" (126,19; 
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Ps. 112); "holp-redd' " (140,16; Ps. 9); "fordear-sieck' " (145,1) en "holp-mijld" (146,12 
en 20), beide yn Ps. 91; "Holp-redd'" (149,19; Ps. 25); "forloss'-mijld" (153,8; Ps. 42); 
"eangst'-tril-kâd" (155,18; Ps. 43); "forwoest-sjeack" (157,9; Ps. 46) en 'Treast-blier' " 
(162,10); "ream-great" (162,27) en "tean-rijck" (163,9), alle trije yn Ps. 51. It docht dus 
bliken dat dat type gearstalling fan psalm 9 ôf suver yn elke tekst brûkt wurdt. Dêr-
foar komt it allinne noch foar yn psalm 112, dêr't it as "treast-mijld" ferskynt en yn 
ferbân te bringen is mei Camphuysen, dy't op itselde plak yn dy psalm "In troost te 
geven; mild en goedig" hat. Men soe dêrom oannimme kinne dat GJ earst letter, fan 
psalm 9 ôf, mei sin begongen is dit soarte gearstalling te brûken. De FH moat dan 
earder skreaun wêze. 

Op navenant ier ûntstean fan alteast de psalmen 8,10,12,103,130,137,146; it kom-
mentaar op psalm 137 en de rymspreuk nei psalm 8 soe de oo/o- stavering yn oare 
wurden as "oon", "Soon" en "oor" tsjutte kinne, dy't Feitsma 1974,346 as minder ge-
brûklik foar lettere teksten oanwiisd hat. Yn de fyftich psalmen en lofsangen stiet ek 
noch wolris sa'n o(o), foaral yn de earsten, mar dochs folie minder as yn 'e FH. As 
myn relative datearring goed is, dan soe dat faaks earder wize op in noch net fêste kar 
fan GJ foar oa ynstee fan o(o). as op it oer de holle sjen by mooglik letter oanpassen 
(cf. Feitsma 1974,515). 

Nei't hjirfoar besocht is de FH relatyf te datearjen, wol ik no hâldfêst sykje foar in 
absolute datearring. It stiet fêst dat de hiele tekst klear wie op 17-1-1655, want doe 
stjoerde GJ trim oan Gabbema (327,2-3). It earste part, psalm 137 mei foar- en nei-
wurk, moat skreaun wêze doe't Fonteyne noch libbe, dat is foar likernôch 15-9-1654 
(4.7.2.3). De boarnen dy't ik hjirfoar neamd haw, meitsje net fuort in terminus post 
quem mooglik, want de jongste is psalm 137 fan Vondel, dy't - ôfsjoen fan in útjefte 
yn Hierusalem verwoest (1620) - foar it earst publisearre waard yn Verscheide Gedichten 
fan 1644. Dy bondel waard, útwreide mei de Aenleidinge, yn 1650 op 'en nij útjûn en 
dêrfan ferskynde yn 1652 in titelútjefte (op 1651) te Ljouwert. It is net útsletten dat GJ 
dy Ljouwerter útjefte brûkt hat, al kin er fansels likegoed ek dy fan 1644 hân hawwe. 
Alle dúdlike foarbyldteksten fan Vondel dy't neffens my yn syn wurk oanwiisd 
wurde kinne (dat binne buten psalm 137 de Stedekroon yn tekst 9 (Visser 1988e,63), de 
Vechtzangk yn tekst 33 (Scheltema 1808,212), Waerschuwing Aen Wybrant de Geest yn 
tekst64en^e« . . . Francois Junius F.Z yn tekst 74) steane likegoed yn de útjefte fan 
1644 as yn dy fan 1650 en 1651. Ek de datearring fan de neifolgingen bringt gjin út-
komst, want 64 is publisearre yn 1659 en de trije oaren binne nei alle gedachten ek 
fan nei 1650. Mar miskien hat GJ it byld fan it ôfbyldzjen fan de sinne mei houtskoal, 
dat er yn tekst 70 (440,6) brûkt en yn tekst 74 (434,14-18) liket te fariearjen, oan âe Aen
leidinge ûntliend (Poëzy 1651,8). Strengholt 1982b,51 neamt it yn kommentaar op in 
taspiling by Huygens yn Hofwijck (1651) lykwols in útdrukking, en yn dat gefal soe de 
oerienkomst mei de Aenleidinge fansels net folie betsjutte. It byld foei oars yn 'e jier-
ren fyftich sa't liket wol yn 'e smaak, want Sweerts brûkte it yn syn stamboekfers foar 
Gabbema (1656; Sweerts 1697,69) ek. Soe it faaks dochs wat nijs west hawwe? Noch 
in twadde, like wiffe ferbining mei de Aenleidinge is de titel fan it fers dat foarôfgiet 
oan psalm 51 (bis. 160: "Yn-æf-oon-liedinge . . . "). Fêst hat it wurd "aenleidinge" 
troch Vondel bekendheid krigen, mar hoe bekend oft it earder wie, wit ik net, en dèr 
hinget yn dit gefal in soad fan ôf. De konklúzje moat dêrom wêze dat GJ miskien in 
útjefte mei de Aenleidinge brûkt hat, en dat hat dan faaks de Ljouwerter west dy't yn 
1652 útkaam. 
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In oare mooglikheid om de FH absolut te datearjen hat Popkema 1983,67 sjoen. 
Hy wüst derop dat nachtmiels-, kryst-, lijenstiid- en peaskelieten en - psalmen fer-
spraat foarkomme, mar noait twa kryst- of peaskelieten mort efter inoar. Dat soe 
betsjutte kinne, dat de berimingen dy't efter de FH steane, de jiergongen folgje (wêr't 
ek om oare reden - sjoch hjirfoar - wat foar te sizzen is). Hoewol't Popkema op dy 
grün ûnderstelt dat GJ yn 1652 mei syn psalmberiming begongen is, lit dat jier him 
net ôfliede út syn Bylage IIA, dêr't er - ôfsjoen fan psalm 98 dy't folie letter (yn 1661: 
341,12) skreaun waard en fan psalm 24, dy't ek op Himelfeart slaan kin - fjouwer 
kear in psalm of lofsang op Krysttiid set, wylst er mei rjocht derfan útgiet dat de FH 
en 48 fan de fyftich psalmen en lofsangen yn july 1655 klear wienen. Miskien hat er 
rekkene dat de twadde en de tredde dy't er mei Krysttiid ferbynt, de Blye-Mie (bis. 136) 
en Dy Lof-sangh Mariæ (bis. 150) beide yn deselde snuorje makke binne. Dy lizze net 
sa fier út elkoar, en dêr sit ek noch in psalm (nr. 91) tusken dy't by de jierwiksel heart. 
Dat soe dan betsjutte kinne, dat de FH yn 1653 skreaun is, want it liket derop, sa't ik 
hjirfoar ûndersteld haw, dat alteast ien tekst (Nacht-rest-bejerte) út it jongere, twadde 
diel fan de FH foar psalm 91 klear west hat. It begjin fan GJ syn psalmberymjen soe 
neffens Popkema syn suggestje, korrigearre troch myn opfetting dat de FH net fóar 
mar yn deselde tiid ûntstien is as de earste psalmen en lofsangen fan de fyftich, op 
ein 1652 te datearjen wêze, want de twadde fan de fyftich, psalm 90, slacht op Nij-
jier.16 Yn 1654 soenen dan de teksten 46.13 oant 46.36 likernôch skreaun wêze, yn 
1655 de oaren oant 46.48. In argumint om dy oaren allegearre yn deselde tiid te da
tearjen liket my ek it faak foarkommen fan "glânsgloarjen" ta, dat begjint mei tekst 
46.40 (cf. 5.3.8.3). Boppedatis tekst 46.40 de léste dêr'tofo) foar jonger oa yn foarkomt, 
wat ek op chronologyske oardering en let úntstean fan de léste psalmen wize 
kin (5.3.45.3). 

5.3.45.4. Histoaryske eleminten 
Buten de brieven oan Gabbema hearre de beide rymbrieven yn 'e FH ta de seld-

sume teksten dêr't GJ wat oer syn persoanlik libben yn meidielt. Wy wurde derút ge
waar dat er lang Fonteyne net sjoen hat (bis. 92,5) en dat der soargen yn syn húshâl-
ding binne (120,4-5). Winliken binne it de iennichsten, want yn de oare gedichten 
mei in persoanlik aspekt dy't yn 'e FR steane - allegearre gelegenheidsgedichten -
bestiet de ynformaasje eins út oars net as de opdracht of de adressearring oan in 
freon of kunde (teksten 28,34,36,43,44,60,61,64). Allinne yn 75 stiet ek in libben detail 
út it persoanlik libben, al liket dat miskien mear as it is. GJ skriuwt dêr dat er it boek 
dêr't er syn drompelfers foar makke hat, net nei wearde priizje kin: "Te min my dit ter 
vlucht wert afgeprest" (457,23). Dat hat wat fan in beskiedenheidstopos, krekt sa't 
trouwens ek it berop op 'e húslike omstannichheden yn de rymbrief oan Gabbema 
dêroan tinken docht. Dêrom sille dy famylje-omstannichheden der likegoed wol 
west hawwe, al kinne se net op stjergefallen fan 'e bern slaan, sa't sûnt Halbertsma 
1827,296 wol tocht wurdt, want op 17-1-1655 doe't GJ de FH oan Gabbema stjoerde 
(327,2-3), wie it op syn minst al hast fiif jier lyn dat ien fan syn bern stoarn wie (4.5.1). 
Miskien hat der sykte west. 

Yn 'e eigentlike FH steane gjin meidtelingen fan persoanlike aard. Ek bysûnder-
heden fan tiid of plak komme der amper yn foar. Nei Fryslán, yn it bysûnder it klaai-
gebiet, ferwiist allinne "Wiere" (93,3), nei it boerelân yn it algemien 'T^edonge" (94,8), 
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"Schern-dobb' " en "jerre-Sæ" (beide bis. 94,26). De hardersfiguer sels mei syn bisten 
is wol lanlik, mar net frysk, teminsten net yn 'e hoeke dêr't wieren leinen, want dêr 
wie alle lân kultuerlân, dat ûnder pleatsen ferdield wie. Yn santjinde-ieuske ynven-
tarissen of oare argyfstikken blykt noait wat fan harders op 'e klaai. Oare eigentiid-
ske konkretisaasjes binne fierders allinne noch de "blauwe secken" (97,17), "rjuecht 
in War" (100,9),' "t kessen fen lânz heagste steat" (202,12) en it "Ste-huwz" fan 108,25. 
It binne gjin typysk fryske saken en de beide lésten kinne ek min spesiale taspilings 
op fryske tastannen yn rûnten fan magistraat en Steaten yn sjoen wurde. Dêrfoar 
binne de oantsjuttings te meager en boppedat litte se har alhiel ferklearje as alge-
mien brùkte bylden foar steatsucht. 

5.3.45.5. Ynterpretaasje 
Ik begjin mei it besprekken fan wurden, sinnen, motiven en oare lytsere eleminten 

om dêrnei op de tekst as gehiel yn te gean. 
Yn it algemien jildt dat gans plakken dy't op it earste gesicht net dúdlik binne, 

ferklearre wurde as men der ienkear in Bibeltekst (5.3.45.1.2) yn tun hat. Sa haw ik 
"Wolcke" (93,15) yn Breuker 1980e,86 as teken fan twivel en geastlike ferlittenheid 
begrepen, doe't ik it wurd noch los beseach en gjin ferbân lein hie mei de folgjende 
rieel, dy't ferbining mei Iep. 1:7 mooglik makket. Ik neam ek "fruchtber" (103,2: 
Hebr. 13:15). "Haed" (115,13; bgl. Ef. 4:15) en "Broare" (120,8; Matth. 23:8), dêr't 
Brouwer 1966II net of net goed útkomt. Yn it bysûnder hat it net opmerken fan ferwi-
zings nei Kristus (dy't ik aansen yn oar ferbân noch neame sil) de ynterpretaasje 
yn 'e wei stien. 
Ik hawyn 'e Bibel ek socht om in plak dat oerienkomt mei 96,22: "sijn gongz soer' 
wirgge oerlestjen", omdat bibelske stipe fan in opfetting fan "wirgge" yn 'e FR fan 
1668 as printflater foar "wrigge" (wat yn de FR fan 1681 stiet) my wolkom wêze soe, 
mar sa'n plak haw ik net fûn. "Wrigge" past oars better yn 'e sin as "wirgge", dat 
Brouwer 1966II 98 yn oanslutingby Stapelkamp 1957,21 stilswijend oerset mei "ver
moeiende", wylst it dochs allinne mar "vermoeide" wêze kin, soe 'k tinke. 

Net de Bibel, mar de Heidelberchske Katechismus kin in probleem oplosse yn 
108.8 (5.3.45.1.3.1.1). Brouwer 1966II110 en Fon Wearinga 1960,231 komme net út de 
grammatikale bou fan 'e sin, mar dy is dúdlik as men "Jôn fing're wirck" en "uwz 
jier-gongs stuwne-miett' " as lykskikt opfettet. Der ûntstiet dan in dübele meidieling, 
de iene oer de Skepping, de oare oer it ûnderhâlden fan de Skepping, sa't dat ek it ge-
fal is yn rigel 109,3, dy't parallel rint mei it antwurd op fraach 26 fan 'e Katechismus 
(5.3.45.1.3.1,1). It "jier-gongs stuwne-miett'" soe ik dêrneffens slaan litte wolle op 
"jôn Hymm'1" (108,5) en oersette as: de tiidmjitte (-mjitlatte) fan ús jiergong. Neffens 
dy opfetting stiet der dan dat de himel Gods fingerwurk (lês: Skepping) is en troch 
syn bestjoer ek de yndieler fan de tiid. 

Amper of gjin stipe yn Bibel of Katechismus is te finen foar de foarstelling fan God 
(Kristus yn it bysûnder?) as "ljeaf" (99,8 en 17; 101,1; 102,5 en 13; 103,13; 105,17; 
106.22; 114,22: 115,17: 116.22; 117.5) en "mijld" (99,8 en 11; 105,17; 109.16; 114,21; 
118.6 en 9). dy't "bly" en "blier" is of makket (100,20; 104,13 en 24; 106.7 en 13) en 
"swiet" is of jout (99.8; 103,11; 105,2 en 18; 106,18; 107,19; 109,14; 114,15; 117,17). Yn 
oare psalmberimingen binne dy wurden seldsum. "Lieve God" en "Lieve Heere" 
ha 'k yn oare berimingen net krekt om socht. al ha 'k wol sjoen dat se net folie foar-
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komme en dat se by Camphuysen ûntbrekke, mar dêrbûten binne dy oantsjuttingen 
dochs wolris te finen. Hiel ûngewoan is lykwols "swiet". It wurd hat in beskieden 
plak yn Heechlietberimingen, dêr't it yn 'e Bibel stipe fynt (sj. foar Revius syn beri-
ming Strengholt 1986), maryn psalmberimingen komt it - op Camphuysen sines nei 
- suver net foar. Yn de psalmen 15 en 16 - dy't ik derop neisjoen haw - fûn ik it nèt by 
Boey 1648, De Brune 1644, Celosse 1665, Clerckius 1664, Datheen 1617, De Decker 
1702, Van Deutekom 1662, Van Disselburg 1665, Geldorpius 1644, Van Heule 1649, 
De Hubert 1624, Marot/ De Bèze 1615, Marnix 1617, Oudaen 1680, Pierson 1679, Re
vius 1640, Roldanus 1685, Six 1674, Sonnema 1661, Wtenhove 1566, Vondel 1657 en 
Westerbaen 1655, en àl by Camphuysen 1690, Goddaeus 1656 (Ps. 16:11; "aller-soetse 
lieflikheden") en Bruno 1656 (Ps. 15:1; "Wie is 't o lieffelicke Heer/ Die in Uwsoete 
tent sal leven?"). Sa't bekend wêze mei, is it wurd by piëtisten as Lodensteyn en Slui
ter (cf. Blokland 1965,57) yn ferbân mei de Jezusminne hiel gewoan. Fan harres moat 
it gebrûk by GJ lykwols skaat wurde, want Jezusminne ûntbrekt by him, al komt de 
namme Jezus yn tekst 46.41 (210,19) (dus buten de FH) al in kear foar. Ferbân is der 
wol mei de wat âldere piëtist D.G. van Brakel. Yn dy syn Geestelijck Leven (Brakel 
1649) wurdt Jezus ek net neamd, mar dat stiet wol fol fan deselde leave en swiete wur
den as de FH. Oft GJ dêrom op him weromgiet is sûnder ûndersyk fan it taalgebrûk 
fan oare stichtlike skriuwers net te sizzen. Miskien binne se ek te finen yn it wurk fan 
W. Teellinck, dat ik net lezen haw (Stoeffler 1971,151 seit dat dêr deselde soarte f rom
mens út sprekt), mar yn wurk fan santjinde-ieuske auteurs út Fryslân ûntbrekt Bra
kel syn ynlike, blide toan. In ûndersyk nei piëtistysk taalgebrûk yn 'e santjinde ieu is 
foar Nederlân noch amper dien (cf. Buijnsters 1971,12 en Van de Ketterij 1972, 398 
noat 105), mar út wat Langen 1968 foar Dútslân en Van Beek 1969 foar Ingelân dien 
hawwe (ek al hawwe se mar in bytsje boarnen út 'e santjinde ieu brûkt, en namste-
mear út 'e achttjinde), wurdt by ferliking mei GJ wol dúdlik dat der yn 'e FH piëtis-
tyske termen sitte. Myld, leaf, bliid en swiet jouwe se lykwols net. Om sjen te litten 
hoe grut oft de oerienkomst mei Brakel is, nim ik hjir de earste side út Brakel 
1649 oer. 

Dat eerste Capittel. 

Van de nootsakelijckheyt der Christelijcker oeffeninge. 

Die daer van herten verlangt/ ende begeerigh is te ghevoelen Godts genade/ ende de verge-
vinge zijnder sonden/ ende te smaecken/ dat de Heere vriendelijck ende soet is/ ende te wassen 
in de ghemeynschap Godes/ ende overvloediger te worden in de liefde Christi/ Dien is/ voor 
eerst/ van nooden/ dat hy dagelijcx hebbe eenige Christelijcke oeffeninge. 

By welcke oeffeninge ick verstae/ Hemelsche Meditatien/ ende geestelijcke bedenckingen/ 
ende alleen-sprake met Godt; waer door hy sijn herte oprechtelijck/ voor den Heere/ onder-
soecke ende uyt-storte/ door ootmoedige ghebeden/ ende dancksegginge/ ende die weldaden 
Godes overlegge/ ende soecke die sijn ziele toe te passen; op dat die ziele daer door gevoet ende 
verquickt werde/ in het geestelijck leven: 

Ek guodden fan de neikommende wurden út 'e FH dy't Langen en Van Beek wol 
jouwe, komme by Brakel 1649 foar. 

93,20 
(herts gruwne; ek 107,7; 113,12; 117,6) 
Langen 167 (Herzensgrund). 
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95,11 
(Godtjogm' . . . /TrogDijn Gaest,rjuechte'Hijmmel-lijn;ek95,17; 103,1 en 106,20) 
Langen 45 (ziehen reissen, führen): Eine der pietistischen Kernvorstellungen ist die, 
dass Gott die in Welt und Sünde versunkene Seele zu sich "zieht". Sie hängt eng zu
sammen mit der Grundhaltung der Passivität: die Seele, die aus sich heraus nichts 
als Böses "wirken" kann, die sich der "Eigenheit" entäussern muss, überlässt sich 
tatlos dem "Zug" der Gnade. 
Withoefolle by Brakel 1649. 

97,7 
(salm- (-tins, -hert); ek negatyf fan de minske yn 120,22 (-diede); posityf fan God yn 
95,19 (-schient'), 116,3 (-glanz'), 118.6 (-mijldheyts- steez-oon-fruchtb're-Beam') 
Van Beek 1969,7 e.f., 68 ei., 117 e.f. (seif). 

105,4 
(riert) Langen 1968,37 (rühren): Einer der aus Pietismus und Empfindsamkeit be
kanntesten Ausdrücke. Biblischer Ausgangspunkt könnte sein Hiob 19,21: "Die 
Hand Gottes hat mich gerühret". Ferlykje Van der Linde 1976,167, dy't seit dat de 
Neiere Reformaasje, de rjochting fan de gereformearde piëtisten, de wissichheid net 
yn de Geäst siket, mar yn "de weg van de z.g. Syllogismus mysticus, d.w.z. dat men de 
slotsom poogt te trekken, dat men toch wel een echte christen is, omdat men weet van 
mystiek-innerlijke roerselen en ontroeringen die een wereldling immers niet 
kent". 

106.23 
(beroppen) 
Langen 1968,31 (Beruf, berufen). 

107,17 
(nin gruwne; ek "gruwn'-djiep" (108,10); "on-grawne" (109,14; 116,10; 117,16); 
"gruwn'leas" (113,1) 
Langen 1968,341 (grundlos, Ungrund; jout ek in sitaat mei Ungrundsee). 

109,9 
(gruwnigh) 
Langen 1968,169 (gründlich). 

109,14 
(see) 
Langen 1968,341 (Meer): Alte Metapher für die Unendlichkeit Gottes. 

109,23 
(ontweytsje; mar by GJ, oars as by Langen, yntransityf brükt) 
Langen 1968,32 (erwecken): Bekanntlich einer der gebräuchlichsten und verbreites
ten pietistischen Termini, wohl nach biblischen Vorbild. 
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112,14 
(wjueck) 
Langen 1968,315 (Flügel Gottes). 

120,1 
(gaestig) 
Langen 1968,351 (geistig). 

Piëtistysk binne ek de triennen (94,2 - dêr weromgeande op 'e grûntekst dy't 
"weenden" hat - en 5; 109,20 en 113, 7-8). Ek op oare plakken, foaral yn 'e drompel-
fersen foar útjeften fan Haringhouk. komme se as teken fan boetfeardichheid gauris 
foar. Foar GJ jildt grif wol itselde as wat Van Putte 1978,146 nei oanlieding fan it ge-
brûk by H. Dullaert opmerkt: "Bij vele zeventiende-eeuwse piëtisten stond de gave 
der tranen in hoog aanzien, daar zij als charisma wees op de innerlijke 
wedergeboorte". 

Nei dit besprek fan losse wurden en sinnen gean ik no yn op de tekst as ienheid. Ik 
begjin mei in oersjoch fan de literatuer. As earste hat Haantjes 1929 socht om de 
gearhing dy't neffens GJ's eigen typearring fan de FH as in "besletten wirck" (327,14) 
yn de tekst sitte moat. Nei him hawwe Kalma 1938, Haantjes 1938, Gosses 1940, Fol-
kertsma 1946, Breuker 1980e en Popkema 1983 dat dien,529 marta in ienriedige opfet-
ting is it net kommen. Neffens Breuker is der wol in ienheid, neffens Popkema - dy't 
syn stik al skreaun hie doe't Breuker sines noch publisearre wurde moast - net. Fan 
de oaren sjogge allinne Kalma 1938 en Gosses 1940 in ienheid yn 'e tekst. Haantjes 
1938 hat mei in berop op it kommentaarpart fan 'e FH en op 'e koppen boppe de 
psalmen yn 'e Steatebibel wol dúdlik makke dat Kalma dat op losse grünen docht. 
Hy ferskilt mei him fan miening oer de ynterpretaasje fan de psalmen 137,16 en 103. 
Kalma is ek te globaal. Hy seit wol dat der in ienheid is, mar hy komt net fierder as it 
neamen fan in oantal tema's: minsklike ûnmacht en lytsens, frommens en reding út 
de sûnde. Dat leste jildt ek foar Gosses. Hy neamt as tema's sûndebesef, boetfeardi-
gens, Godsbetrouwen en genedewissens. De ienheid soe dan hjiryn sitte, dat dy 
tema's karakteristyk foar GJ en de santjinde-ieuske kalvinisten yn it algemien binne. 
Haantjes 1929,140 hie der ek al op wiisd dat de FH "al de elementen die Gysberts 
geestelik leven kenmerken" befettet, mar dy ferbûn dêr de logyske konklúzje oan dat 
dêr gjin ienheid mei ûntstie. Dat Gosses en Kalma oars as dat se sizze ek gjin ienheid 
fûn hawwe, blykt wol út har parafrase fan 'e ynhâld, dêr't gjin dúdlik ferbân yn sit. In 
swakheid fan har beiden is dat se har yn har analize konsintrearje op 'e psalmen en 
lofsangen, sûnder dat se it kommentaar fan 'e hardersfiguer derby brûke, wylst dat 
dochs krekt in belangrike kaai ta de ynterpretaasje fan dy psalmen en lofsangen 
is. 
Wat de oaren oangiet - dy't dus gjin ienheid yn 'e FH fûn hawwe - kin dit sein wurde. 
Haantjes 1929,136 e.f. hat, sa't ek al by 5.3.45.3 útkommen is, in skieding yn twaën 
synjalearre tusken psalm 137 mei foar- en neiwurk en de rest. It earste part besprekt 
er frij yngeand, it oare giet er net op yn. Hy seit allinne mar, dat dêr gjin ienheid yn sit 
en dat kin neffens him ek net, omdat GJ alle psalmen like leaf wienen. Under ferwi-
zing nei 96,26 mient er dat GJ sels ek de tafallichheid fan syn kar út 'e psalmen út-
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komme lit. Wol neamt er yn it ramt fan syn algemiene fraachstelling nei de ferhâl-
dingfan literatueren werklikheid yn itwurkfan GJ dat psalm 130, Nacht-rest-bejerte, 
Moarn-Liet en psalm 103 as werklikheidseleminten út it libben fan in from kristen by 
elkoar hearre (Haantjes 1929,141). Haantjes 1938 jout in karakteristyk fan alle psal
men en lofsangen, op grün wêrfan't er meidielt dat der gjin ferbân fan begjin oant ein 
yn 'e FH sit. Wol neamt er wer de mooglike gearhing fan psalm 130 oant en mei 
psalm 103, dêr't er no - ek sûnder neiere taljochting - dy fan psalm 12 oant 16 noch 
oan tafoeget. 
Folkertsma 1946 leit ek de klam op it tafallige yn 'e kar. dat er net allinne yn 96,26 út-
druklik by de dichter sels weromfynt, mar ek yn it opnimmen fan de psalmen 15 en 
16, wat er útleit as it gefolch fan trochblêdzjen troch de dichter oant dy wat gaadliks 
fûn. Mei dat léste sprekt er himsels tsjin, en wat 96,26 oangiet, ferjit er dat dy rigel net 
letterlik nommen wurde hoecht, likemin as 96,23 bygelyks, dêr't út ofte lieden wêze 
soe dat der in frysk psalmboek bestie. Neffens my wurdt dêr allinne mar it deljaan 
ûnder Gods beding as in teken fan frommens fan 'e harder mei utere. Folkertsma 
1946,28 komt ek ta oare tema's as Gosses, dat is te sizzen sûndebesef en ferlet fan ge
nede, dy't er de foarnaamste tema's fan Gosses neamt, wurde by him kennis fan el-
linde en ferlossing en dêr foeget er dy fan 'e tankberheid oan ta. In eigentlike analize 
fan 'e FH jout Folkertsma net, en dat fynt er ek net nedich, want neffens him wienen 
alle psalmen foar GJ as iepenbiering fan Gods wurd itselde en bestiet it hiele psalm
boek út ellinde, ferlossing en tankberheid. 
Popkema 1983,64 wiist ek op dat léste en foeget dêroan ta dat in opbou neffens el-
linde, ferlossing en tankberheid - dêr't Stapelkamp 1957,3 en Buma 1967 op út wolle 
- sels twa kear oan te wizen wêze soe: fan psalm 137 oant psalm 146 en fan psalm 130 
oant psalm 103. Hy jout lykas Haantjes 1938 in analize neffens tema's fan 'e psalmen 
en lofsangen. As nij tematysk elemint neist ellinde, ferlossing en tankberheid neamt 
er apart noch in Godsillich libben. 
Foar my wie yn Breuker 1980e de ienheid fan 'e FH de wikseljende steat fan in from 
kristen, dy't út is op it fielen fan Gods genede. Ik kaam ta dy opfetting op grûn fan in 
analize fan ynhâld en wurdgebrûk, dêr't ik my by liede liet troch literatuer oer piëtis-
tysk taalgebrûk yn 'e santjinde ieu en troch eigen lektuer fan stichtlike skriuwers út 'e 
santjinde ieu. As in tekoart fan de analize fiel ik no it selektive besprek fan foaral dy 
eleminten út 'e tekst dy't har mei Brakel (dêr't ik by útkaam) ferklearje litte. Ik haw ek 
earder oantoand dat psalm 137 ca. en de rest as in ienheid op te fetsjen binne, as dat 
ik yngongen bin op 'e ienheid fan dy rest. Dat kaam omdat Feitsma 1972a,l 15 e.f. doe 
yn 1980 de léste wie dy't oer de FH skreaun hie en har stik in fersterking fan Haantjes 
1929 syn ûnderstelling wie, dat psalm 137 ca. los fan de rest ûntstien wie. Op it ferbân 
tusken de beide parten gong se net yn. 

Nei dit oersjoch fan de haadsaken yn opset en útkomsten fan earder ûndersyk, wol 
ik no besykje om in antwurd te finen op 'e fraach nei de ienheid yn 'e FH. Dat dy der 
is, gean ik fan út, omdat GJ de tekst in "besletten wirck" neamt, al kin dy fansels fes
ter of losser wêze. Ik doch dat op twa manieren. Earsttypearje ik, lykas Haantjes 1938 
en Popkema 1983, de ynhâld fan de psalmen en lofsangen. Dat binne de boustien-
nen fan de tekst, dêr't it kommentaar de ferbining by jout. Dêrnei gean ik nei hokfoar 
struktuer oft de hardersfiguer yn 'e tekst bringt. 
By it typearjen fan de ynhâld fan de psalmen hâld ik rekken mei wat deryn 'e Steate-
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bibel boppe stiet en mei wat der yn it kommentaar fan 'e harder oer sein wurdt. Ta 
ferliking jou ik hieltyd de karakteristiken fan Haantjes 1938.67-68 en Popkema 
1983,64-65 op. Teksten dy't sûnder kommentaar fan 'e harder op elkoar folgje nim ik 
by elkoar. 
l.Psalml37c.a.De harder sjocht út nei de himel (95,11 en 17), mar ferkeart yn sûnde 
en wol dêrút ferlost wurde. Hy freget God om help by it deadzjen fan 'e sûnde yn 
himsels (95,29). Dat léste stiet net yn "e psalm, dat dy kin dêrom net as selsstannige 
ienheid yn it gehiel beskôge wurde. Yn oerienstimming mei it motto (Philippenzen 
1:23) liket my langst nei de himel en nei ferlossing fan sûnde it tema fan psalm en 
kommentaar. Haantjes hat "verlangen naar de hemel", Popkema "eigen sûnde en 
skuld", beide foar de psalm op himsels. 
2. Psalmen 10,11 en 12. It kommentaar bestiet út de fêststelling dat de wrâldsûndich 
is en út in bea oan God om dêr feroaringyn te bringen (102,8-14). Yn oerienstimming 
dêrmei jouwe de psalmen neffens de opskriften yn de Steatebibel Davids bea om 
help tsjin ferdrukking, ferfolging en kwea yn it algemien fan de goddeleaze wrâld. Se 
lykje my op te fetsjen as in yllustraasje by 96,22, dêr't fan de harder sein wurdt dat syn 
reis soer fan oerlêst is. Haantjes nimt de trije ek by elkoar en typearret se as "Gods 
hulp tegen de goddelozen", Popkema hâldt se skieden en neamt as tema's respektive-
lik "bea tsjin ferfolging", "betrouwen op God" en "bea tsjin ferfolging". 
3a. Psalm 15. Yn de rymspreuk dy't fuort op de psalm folget, stiet dat God helpt yn 
need, wat wol lézen wurde mei as dat God de herder holpen hat, want yn it kommin-
taar dat dêr wer op folget heart dy himelske muzyk. Dêrmei is syn bea út 'e ynlieding 
op 'e psalm dat er neffens dy psalm libje mei, ferfolle. Haantjes fettet gear ta "de wan
del der vromen", Popkema ta "de wiere leauwige". 
3b. Psalm 16. Neffens it ynliedende kommintaar (105,2) jout dizze psalm it "ijvigh 
swiet", dat yn it kommentaar efterôf út de fersekering fan it leauwe troch Kristus' dea 
(106,23: "uwz . . . lean"; 107,12: "om Christi wirdde") blykt te bestean. Dat komt 
oerien mei it opskrift yn 'e Steatebibel. Dêrneffens "wordt de Heere Christus zelf hier 
ingevoerd, sprekende van zijn dood, opstanding en eeuwige heerlijkheid, den zijnen 
te beste". Haantjes neamt "de voorsmaak van de hemelse zaligheid" it tema, Pop
kema typearret de psalm as "lofliet op 'e sillige takomst". Syn konklúzje dat it ele-
mint fan 'e ferlossing as haadtema yn in liet fan 'e FH ûntbrekt, diel ik net. Dat is it 
tema fan dizze psalm. 
4a. Psalm 8. Neffens de ynlieding is dizze psalm in utering fan tankberheid foar 
Gods goedens (107,18), dy't namste grutter wurdt as men wit út wat steat God de 
minske troch Kristus reden hat (109,5 e.f.). De rymspreuk fuort nei de psalm lit by 
wize fan kontrast útkomme hoe't wrâldske eare mar skyn is by de hege steat dy't God 
de minske jûn hat (108,13-14). Haantjes neamt as tema "God als schepper", Pop
kema "lof fan Gods goedens". 
4b. Psalm 146. Ek dizze psalm jout in priuwke fan it ivich swiete (109,14), dat elk fielt 
dy't net de wrâld, mar Kristus folget (112,17). Haantjes fettet de psalm gear mei de 
wurden "Gods barmhartigheid tegenover de mensen. Christocentrisch!", Popkema 
mei "lof fan Gods myld bestjoer". 
5a. Psalm 130. Sa maklik as it yn psalm 146 liket om it ivich swiete te priuwen, is it net, 
want de minske is ta neat goeds yn steat (112,21-24), mar hy kin wol fertrouwe op 
Gods genede (114,21). Dat is ek de ynhâld fan de psalm neffens it opskrift yn 'e Stea-
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tebibel: "Deze psalm is een hartgrondelijk gebed van een godzalig mensch, zeer be
roerd zijnde vanwege zijne zonden, vertrouwende nochtans vaste dat God hem die 
vergeven zal, vermanende Israel ook op den Heere te hopen". Haantjes jout op: "de 
verdorvenheid van het menschelijk hart; verootmoediging", Popkema: "sûnde en 
skuld; betrouwen op Gods genede'. 
5b. Nacht-rest-bejerte. Neffens it kommentaar is dizze jûnbea in teken fan betrou
wen op God (114,21-24). Haantjes jout gjin typearring, Popkema docht dat mei in 
gearfetting fan de ynhâld: "bea om bewarring foar lichaamlik en geastlik 
Unheil". 
5c. Moarn-Liet. Ynhâldlik kommentaar ûntbrekt, allinne wurdt suggerearre dat in 
from kristen moarns mei in gebed begjint. Haantjes jout wer gjin typearring, Pop
kema fettet de ynhâld gear mei: "bea om help ta in godsillich libben". 
5d. Psalm 103. Net allinne in gebed, mar ek in psalm heart der moarnsbetiid by, en 
wol ien fan tankberens (117,1-4). Haantjes neamt de psalm in "lofzang aan God"; 
Popkema jout as tema de "lof fan Gods goedens". 

Yn it koart gearfette komt myn analize hjir op del: 
1. Langst nei de himel en nei ferlossing fan 'e sûnde; 
2. beskriuwing fan it soere libben op ierde; 
3. besef fan Gods ferlossing en fan 'e aard fan dy ferlossing; 
4. tankberheid foar Gods goedens en lof fan Kristus' soarch; 
5. libjen út tankberheid. 

Ut dizze gearfetting blykt dat ik yn de FH de bou fan de Heidelberchske Katechis
mus weromfyn. As sintraal motyf sjoch ik de langst nei de himel en it fielen fan de hi-
melske sillichheid hjir al op ierde. Dat léste is it gefal yn de ûnderdielen 3 en 4. Dat de 
himelske sillichheid as in reade tried troch de FH rint, kin ek blike út it gauris wer-
omkearende gefoel fan optild wezen, no ris as realiteit foarsteld, dan wer nei útsjoen 
en om frege. De plakken yn it kommentaar dy't dêroer geane, binne suver de ien-
nichsten dy't gjin parafrase fan de brûkte psalmen of fan oare Bibelteksten jouwe: 
93.18; 95,17 (mar ferlykje 95,11); 103,1; 105,3 en 106,20. In oaraspekt fan itsintrale ka
rakter fan dat motyf is de oandacht foar Kristus, de bewurker fan it himelsk heil. 
Frjemd genôch is dêr oant no ta amper op wiisd, al binne oars titel en motto dúdlik 
genôch en kin ek it Moarn-Liet net misferstien wurde. Haantjes 1938,68 hat synja-
learre dat psalm 146 kristosintrysk op te fetsjen is, mar ekNacht-rest-bejerte is ta Kris
tus ("Tjercke' Haed") rjochte. Ferwizingen nei Kristus op oare plakken komme foar 
yn de psalmen 12 (102,7-8). 130 (114,7-8) en 103 (118,20) en yn it kommintaar op 
psalm 16 (106,22; sj. 5.3.45.1.2). 

Neist de opbou út psalmen en lofsangen soarget ek de hardersfiguer foar ienheid 
yn 'e tekst. Foar in part hat dat hjirfoar al bliken dien, doe't ik de psalmen 10,11 en 12 
in yllustraasje neamde by 96,22, dy't oer syn soere reis giet, en ek doe't ik it léste diel 
fan 'e FH typearre as libjen út tankberheid. Mar ek fierders giet it oer it libben fan 'e 
harder en dat is oeral like from. Sadree't er rêste kin begjint er te psalmsjongen en te 
meditearjen, likefolle oft er no oerdeis tusken syn fee sit (93,2) of nei it wurk útrêst 
(96,17 e.f). Syn tinzen geane ek altyd út nei de himel en hy bliuwt altyd syn sûnde yn-
dachtich. Syn bestean komt alhiel oerien mei de dei-yndieling fan fromme kristenen 
dy't moarnsbetiid fan 't bêd ôfgongen (Exalto 1974,58). Brakel 1756ferteltyn syn Tot 
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den ... leeser hoe't er om 1650 hinne in pear dagen yn Amsterdam west hie by in 
" . . . beminde suster en vriendinne in onsen Heere Jesu Christo . . . malkanderen 
de geestelijke gaven mededelende, door Christelijke t'samensprekinge, en Psalmen 
zingende . . . als oock des avonts en 's morgens, met die daar tegenwoordig waren, 
onze Christelijke gebeden doende". 

Tige strak is de ienheid dy't it bestean fan 'e harder yn 'e FH bringt, lykwols net. Sa 
kriget er earst yn 96,17 in namme en nei in pear rigels wurdt der oer syn harderswurk 
neat mear sein. Yn it part foar 96,13 fait alle klam op 'e langst nei de dea (95,11-17) en 
dêr hjit er ek op jierren (93,1), mar nei 96,17 wurdt oer leeftyd of dea net mear praat. 
Dat léste part kin rekkene wurde te bestean út in jûn, in nacht en de oare moarns be-
tiid (al stiet der net útdruklik dat it op in jûn begjint), mar it earste part giet net oer ien 
dei, omdat de harder syn fee mear as ien kear ferweidet (96,13-16). Ek neffensopbou 
liket de FH dus yn twa kear ûntstien te wezen (sj. ek 5.3.45.3). 

Dat nimt net wei, dat beide parten wol ta in ienheid wurden binne. Dy ienheid sit 
him net yn it feit dat de FH yn bou en tema's op 'e Heidelberchske Katechismus liket. 
Fan in bekearingsproses is yn 'e FH gjin sprake. De harder is fan itbegjin ôf oan al 
bekeard. Hy folget it smelle paad en wachtet op 'e werkomst fan Kristus (93,14-16). 
Wêr't it om giet is dat de harder de himelske sillichheid fiele wol en dêrfoar is foarôf-
geande boetfeardichheid nedich. Ek hjir kin Brakel 1649II44 wer tsjinje as taljoch-
ting: "De oorsaecken waer uyt de waere blijtschap in Gods kinderen ontstaet/ is voor 
eerst veeltijdts in haer/ als sy droevigh gheweest zijn over haere sonden ende swack-
heden/ dat sy Godt niet beter konen dienen ende soo dickmael vertoornen/ waer 
over sy dan dickmael gantsch bedroeft ende verslaghen zijn/ Jae/ wel met schreyen 
beklaeghen ende belyden voor Godt/ ende als sy haer dan also met een Goddelijcke 
droefheydt voor Godt verootmoedighen haere sonden bekennen/ ende Godt bidden 
dat hyse om het lyden ende sterven Jesu Christi wil vergheven/ ende soecken also 
haer troost in de versoeninge des Salichmakers/ soo comt dan de Heere dickmael/ 
ende neemt de sonden die haer soo swaer voor ooghen staen/ ende daer haer herte 
om bedroeft is/ wech door een ghenadighe quijtscheldinghe ende verghevinge/ ende 
stelt haer herten gherust/ doet haer hooren vreughde ende blijdtschap dat de been
deren sich verheughen die verbrijselt waeren/ als een bedroefde ziele dat dan ghe-
voeldt/ soo verdwijnt zijn voorgaende droefheydt ende zijn klaghen wordt verandert 
in een reye/ ende wort met blijdtschap omgordet/ om dat Godt hem de sonden heeft 
vergheven ende hem vriendelijck is geworden/ dat is hem een blyschap ende vreugde 
die alle blyschap des Werelts te boven gaet/ omdat hy met Godt versoent is door Je-
sum Christum/ siet dat is/ de rechte blijtschap die niemandt eyghen is dan Gods kin
deren ende de ware ghelovighen". Justjes fierder seit Brakel dat de blidens fan ien 
dy't gjin wiere leauwige is hjiroan as ûnecht te kennen is, dat syn "blijdtschap is son
der voorgaende vernederinghe kennisse en berou of verslaegentheydt over de son
den" (II48; sjoch ek I 97). De fersleinens is Gods wil, "ghelijck hy den kinderen Is
raels in Babylonien dede/ . . . alsoo gaet het dan oock als noch dickmael een kindt 
Godes dat zijn vrolijckheyt in suchten/ ende zijn blijdtschap in weenen verandert/ 
ende zijn gevoelen dat hij plaght te hebben/ in zijn ghebeden ende meditatien/ ende 
in't hooren van zijn woort/ ende Godts dienst/ dickmael verandert in onghevoelijck-
heydt" (II 114,115). 
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5.3.45.6. Untsîean 
Sa't hjirfoar al beskreaun is, hat it reden om oan te nimmen dat de FH yn twa kear 

ûntstien is: it earste part bestiet út psalm 137 mei foar- en neiwurk, it oare út de rest 
De fraach nei it ûntstean fan de FH betsjut yn earste ynstânsje dan ek dat neigongen 
wurde moat hoe't psalm 137 ca. ûntstien is. Wat de foarm oangiet is dat net sa'n pro
bleem, want it kin hast net oars of it is in neifolging fan Huygens syn Uytlandige Her
der. Dêr hat GJ ek de figuer fan in harder yn fine kinnen, mar ik gean derfan út dat de 
kar foar in harder mei beskaat is troch it eardere gebrûk dat er fan sa'n figuer makke 
hie. It gedicht Herders Ijeafde to Galathæa (tekst 10) is net krekt te datearjen, mar it soe 
wat âlder wêze kinne (5.3.10.3) en Herders njue, to Pales (tekst 11), dat in wurdlike oer-
ienkomst yn 'e titel hat, is as feestlik liet by de komst fan frede nei alle gedachten yn 
1648 skreaun (sj. noat 386). Nei de ynhâld is der net folie ferbân mei Huygens, maryn 
dat opsicht kin GJ best Cats neifolge hawwe. omdat it sintrale idee fan dit earste part 
fan 'e FH - langst nei de himel fan ien dy't op jierren is - by dy dichter yn syn Houwe-
lyck werom te finen is (sj. Literêre foarbylden). 
In foardehânlizzende fraach is oft GJ mei út ûnderfining mei it berymjen fan psal
men ta it neifolgjen fan Huygens kommen is. Dy káns liket my net grut ta. By Datear-
ring (5.3.45.3) is al neamd dat de psalmen út 'e FH by de âldsten hearre dy't GJ 
skreaun hat. It kin wêze dat guodden al klear wienen doe't er se yn 'e FH opnaam, 
mar de lykstelling fan de "ik" mei it "Folck Goads" yn de earste rigel (94,1), yn ôfwi-
king fan de Bibeltekst (it psalmferssifer stiet dan ek foar de twadde rigel!), wiist derop 
dat psalm 137 as ûnderdiel fan de FH makke is. Der hoege dus wat dat oangiet gjin 
oare psalmen earder klear west te hawwen. It ûntbrekken fan spoaren út 'e beriming 
fan Camphuysen, dy't oars op psalm alve nei yn alle oare psalmen fan 'e FH en ekyn 
suver alle oare fyftich dy't derop folgje oan te wizen binne, kin derop tsjutte dat 
psalm 137 de alderearste psalm west hat dy't GJ berime. Yn dat gefal soe de rest fan 'e 
psalmberiming syn ûntstean tankje kinne oan it feit dat er de smaak te pakken kri-
gen hie. Dat heart miskien wat al te saaklik en grif hat ek nocht oan 'e stof makke dat 
er psalmen berime, mar der binne wol mear arguminten te neamen om oan literêr 
fakmanskip as in belangrike driuwfear te tinken. Dat kin ek al ôflaat wurde út it nei
folgjen fan Huygens, wat dochs grif as in besykjen ta emulaasje begrepen wurde 
moat. Ek it neiderhân útwreidzjen fan dy neifolging mei mear psalmen dy't ynpast 
waarden yn in oar gedicht liket my op literêre oandriuw te wizen. Mar wat faaks 
mear seit, psalmberymjen yn it algemien wie neist stichting ek oefening yn dichtsjen. 
Dat jildt foar GJ miskien noch wol sterker as foar dichters yn oare talen - lykas it Ne-
derlânsk - dy't hoopje koenen dat har wurk yn tsjerke brûkt wurde soe. Yn GJ syn ge
fal wie dat wol útsletten, want it Frysk hie gjin plak yn tsjerke, mar sels al soe ien foar 
himsels ynstee fan Datheen GJ sjonge wollen hawwe (der waarden yn 'e santjinde 
ieu ûnderskate berimingen neist elkoar songen; cf. Luth 1986), dan hie dat noch net 
kinnen, want GJ hat net nei tsjerklik gebrûk stribbe, sa't blike kin út syn tal strofen, 
dat net itselde is as fan Datheen. Om Camphuysen syn útwreiding brûke te kinnen, 
waard yn de útjefte fan 1652 oanjûn hokker strofen oft oerslein wurde koenen, sa't 
Westerbaen 1655, Voorreden *4v meidielt. It oefenaspekt hat Muller 1927 yn in dis
kusje mei Haantjes 1927 as mooglikheid neamd, net spesjaal yn ferbân mei GJ 
(5.2.6). Gaertner 1956.274 syn opfetting dat foar (sechstjinde-ieuske) neolatinisten 
psalmberymjen eins allinne mar oefenjen wie, hat McFarlane 1981,279 wol wat ôf-
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swakke, mar wurdt befestige îroch de meidieling fan UI rik Huber dat er him yn 1651-
'52 as earstejiersstudint te Frjentsjer mei syn maten oefene yn it Gryks troch it be-
rymjen fan alle psalmen, elk yn in eigen metrum.530 Foar it Nederlânsk hat itselde 
jilden. Westerbaen 1655, Voorreden ** 3 skriuwt teminsten: "Gelyck dan dit Psalm 
dichten in de Nederduytsche taele op verscheyden tijden sommiger Dichteren oeffe-
ning is geweest ende als noch is". 

It ûntstean fan it twadde part fan 'e FH lit him ynhâldlik goed út it earste 
ferklearje, omdat it in neiere útwurking is fan de winsk út 95,29 om sa te libjen dat de 
himel iepengiet. Fanwegen gelikensens fan foarm kin Camphuysen syn God de 
Wraeck GJ ta foarbyld west hawwe. 

As ik nei persoanlike opfettingen of omstannichheden sykje dy't op it ûntstean fan 
de FH mooglik fan ynfloed west hawwe, dan tink ik fansels al gau oan de freonskip 
mei ds. Daventreus, dy't rest yn 'e Bolserter gemeente brocht. Mar dat komt dochs 
foaral, omdat ik it ûntstean fan de FH en it begjin fan de psalmberiming op 1652 stel 
en Daventreus it jiers dêrfoar kommen wie. De bliere stimming dêr't de FH bliken 
fan jout, lit him goed ferienigje mei it oplibjen fan de gemeente, mar it sûndebesef en 
de ôfkear fan de wrâld, dy't ek - al is it dan minder oerhearskjend - oanwêzich 
binne, passe likegoed by de strideraasje yn 'e gemeente ûnder Hommius, dat dêr kin 
men net op ôf gean. Der waarden boppedat om 1650 hinne in protte psalmberimin-
gen yn ús lân makke. 

Wat de wize fan ûntstean fan de psalmberiming oangiet: it liket derop dat GJ de 
Steatebibel ûnder it dichtsjen foar him lizzen hie. Dat is net allinne te sjen oan syn 
grutte teksttrouwens, mar ek oan it letterlik oersetten fan de opskriften boppe de 
psalmen. Oft er Datheen, Marnix en Camphuysen der ek by hie is noch de fraach. It 
oernimmen fan "beestigbot" yn psalm 10 út in oare psalm fan Camphuysen wüst der 
mooglik op dat hy de beriming fan Camphuysen út 'e holle brûkte. 

Ta beslút wol ik noch in opmerking meitsje oer it ferbân tusken de beide begelie-
dende rymbrieven en de tekst sels. De brief oan Fonteyne (bis. 92) heart miskien by it 
earste part, omdat oars de klam dy't de leeftyd fan 'e harder yn 92,19 kriget, frjemd 
oandwaan kin. Yn it earste part ommers hjit de harder "to sijn jieren" (93,1), mar yn it 
twadde wurdt oer leeftyd net mear praat. Oan de oare kant binne it "herre" en it "Jæ" 
fan 92,12 en 13 - wurden dy't wol "gedichten" betsjutte moatte - ryklik royaal foar in 
koart gedicht (al bestiet it al út in pear gedichten) as it earste part. Om de tiid fan ûnt 
stean fan de hiele FH - dy't ik op 1653 steld haw - soe Fonteyne ek alles wol krigen 
hawwe kinne. Hoe't dat ek west hat, ik nim net oan dat by de FH dy't Gabbema krige, 
de rymbrief oan Fonteyne heard hat. De rymbrief oan Gabbema stiet no efteroan, 
mar sil tenearsten wol los meistjoerd wêze. De foarm dêr't de FH yn oerlevere is. mei 
de brief oan Fonteyne foarop en dy oan Gabbema efteroan, is tink earst yn 'e FR fan 
1668 ûntstien. 

5.3.67. Personele vertôninge (420-432; JHB 350-365) 

53.67.1. Boarnen 

5.3.67.1.1. Literêre teksten 
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5.3.67.1.1.1. Foarbylden 
1. C. Huygens, Batave Tempe 1622 (hjir sitearre neffens Huygens 1625) 

Ik haw twivele oft ik Huygens syn Batave Tempe by de Foarbylden of by de Parallel
len sette soe. Wurdlike oerienkomsten binne der al - prof. Strengholt makke my dêr-
op yndachtich -, mar net folie, en meast giet it dan ek noch om oerienkomsten dêr't 
net maklik fan út te meitsjen is oft se wol eksklusyf binne. De trochslach om it ge
dicht ta de foarbylden te rekkenjen hawwe de oerienkomsten yn de beskriuwingen 
fan moarntiid, middei en jûn west. Ek dy binne, op harsels nommen, net sa dúdlik, 
mar it kin hast gjin tafal wêze dat se by alle trije foarkomme. Boppedat leit it net fuort 
yn 'e reden om neist de tiden fan it jier ek de tiden fan 'e dei te beskriuwen. GJ koe it 
fers fan Huygens, sa't wol blykt oan syn neifolging fan 'e oanspraak ta de sinne yn 
tekst 29 (5.3.30.1.1.1,1). 
Ik lit hjir de oerienkomsten folgje en nûmerje de rigels fan Huygens neffens de mo
derne útjeften. 

420,1-10: Huygens 193-200, 315,335 
Wat en comt my niet te voren 
In 't herdencken van de Tijdt, cf. 4 

195 Die ghy even als herboren, 
In u kindische stonden zijt; 
In de dry-mael dertich daghen 
Als des hemels Kandelaer 
Over 't Bockgien wordt gedraghen 

200 Naer den Stier en. 'tKinder-paer; 2 

(It giet oer Aurora, en de bieden fan 'e linebeammen): 
315 Daer sy 'tnatt gaet overstrijcken 1 

Hemel, laet u niet mishaghen, 
Voert ghy schooner lichten twee 

335 Dieder duysent met hun draghen, 9 
Hier beneden isser mé 

Fierders ropt Huygens de lju op om fan 't bêd ofte kommen, bygelyks yn de rigels 
273-274: "Wie wil nu het Bedde ruymen/ En het clamme peuluw-sweet" (cf. 10). 

423,12-15: Huygens 404, 412, 425-428, 12,22 
(Hjir begjint by Huygens de middei. lykas by GJ): 
Maer de Vroech-lijdt is verhopen 
Naer ick 't aen mijn praten peyl. 
En de Sonne schier vercropen 

404 Op de cant van'tZuyder-steyl 12 
My en sult ghy niet verjaghen, 

. . . Rond-om-oogh. 

425 Laet uw' vlammen elders blaecken, 12 
Over 'tonbeboomde vlack, 
My en sullen sy niet naecken 
Door 'tgesloten Linden-dack; 14 
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Yn rigel 12 neamt Huygens de Haachske Voorhout "Blader-dack". yn rigel 22 hat er it 
oer it "lommer-looff (cf. GJ 423,14). 

425,3-4: Huygens 429-430 
Hier beroep ick 'tbitste bijten 

430 Van uw' meer als dollen Hondl 

Huygens, dy't yn 'e oanhelle rigels de sinne tasprekt, neamt dy earder "Titan op de 
jaght" (266). By GJ is it de Simmer dy't jeit. 

426,9: Huygens 513 
(It is jûn by Huygens, lykas by GJ): 

513 Comt de Minnen-moer niet blincken 9 
Even als de Dach verspaeyt 

429,24-25: Huygens 473-475 
473 Een en ander Oogh, de trotsen [lês: tortsen] 25 

Van mijn' blint-gehockte jeught 24 

De oerienkomst sit him hjir yn wurden, los fan 'e kontekst, want by Huygens giet it 
oer de eagen fan 'e leafste. 

2. Ph. van Borsselen, Den Binckhorst 1613 (ed. Muller) 

420,1-2: cf. Van Borsselen 185-186 
Soo haest als s'Hemels Ram den Spring-tijd ons ontblootet, 
End, s'aerdrijcks milden schoot met sijnen hom opstootet. 

420,14-16: Van Borsselen 188 en 216-217 
Een bly groen-verwigh deed met bloemen schoon geboordt 

[De schoone Flora sick terwijlen gaet aentrecken] 
Een groen deed geborduert met meer verscheyden trecken 
Dan Aurora voorhooft .. . 

420,17: Van Borsselen 225-228 
De luyster haeres cleeds gaet verf dijn consl te boven 
O Schilder sinnen-rijck, dijn hand hoochlik te loven 
Comt hier al veel te cort, geen verwe, geen pinceel 
Sal van sijn blijden glants na-treffen t'minste deel. 

425,4-6: Van Borsselen 539-542 
Als s'Honds-ster dulheyt nu der Sonnen heeten brand 
Verwackerende doet opsplijten t'drooge land. 
De water-beken hol met hare dorre kaken 
Tot slick versoden sijn door haer hel-vlammich blaken, 

De "blaeyend' hangel-tong" (425,5) by GJ wiist ek op hûnsdollens. 
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427,10-11: Van Borsselen 687-688 
End als Pomona schoon haer droogen voor-schoot vult 
Met allerley rijp oefl . .. 

427,34-37: Van Borsselen 691-692 
Die baervoets in de pers trip-trappende met spoet 
Der druyven vrolick sap tot een bom leken doet. 

431,25-28: Van Borsselen 340-346 
"Ghy luyaert sorgeloos, ghy trage Lanter-fant, 
"Die somers niet een mijt tot s'winters nootdruft borghet, 
"Noch in uw' stercke Ieught den Ouden man besorghet, 
"Comt herwaerts, comt, wilt u tot dese Mierkens spoen, 
"Aenschouwt haer vlijtich werck, end leert aen haren doen 
"In d'oogst van dijne jeucht voorsichtich sorge dragen 
"Voor s'winters bangen tijd, en s'oudheyts swacke daghen. 

De oanhellingstekens by Van Borsselen, dy't de passaazje markearje, binne mooglik 
in teken dat in topos útwurke wurdt (sj. 5.3.45.1.1.3). Yn dit gefal soe dat Spr. 6:6-8 
wêze kinne. Muller 1937,161 sitearret by dizze rigels Du Bartas, Sepm. VII 647-653, 
mar dêr is by GJ minder oerienkomst mei. 

3. P.C. Hooft, Brief . . . uyt Florence (yn: Verscheyde Nederduytsche Gedichten II 
(1653) 1 e.f.) 

420,5 - 422,6: Hooft 2-3 
Gelikense situaasje as by de Maitiid: oan de "ik", heal yn 'e sûs, ferskynt yn 'e 
moarntiid as 't noch skimerich is, in frou, fan wa't it uterlikbeskreaun wurdt; dy nimt 
dan it wurd en as se útpraat is, ferdwynt se. 

Wurdlike oerienkomsten. Behalven deselde lichemsdielen (eagen, lippen, boarst en 
hân) wurde ek fan beide froulju it bûnte kleed en de fersieringyn it hier neamd. Fier
dere binne der noch inkelde oare wurdlike oerienkomsten, dy't ik yn romein set. 

Om in goed byld te jaan fan GJ's bewurking, nim ik de passaazje mei de measte 
wurdlike oerienkomsten yn syn gehiel op. Dêrbûten wurdt de frou nochris "fiere" 
neamd (cf. 420,12). Foar in goed begryp moat men witte dat de "ik" fan Hooft yn Flo
rence is, en dat de frou dy't him ferskynt Italië personifiearret. 

Daer my gebeurde laest, het geen ik nu gae schrijven. 
Het was noch nacht, noch dagh als ik nae buiten tradt. 
En liet al het gewoel van de verreze Stadt, 
En gingh nae mijne lust, gezelschap latend vaeren, 
Daer Febus bleeke glans speeld' op de zoete boeren 
Van d' Arno, die in zijn Kristal ontrent de kant 
Verdobbelde 't geboomt van zijn begraesde strandt, 
Door yvrigh peinzen liet zich hier mijn geest verleren, 
Soo dat ik naeuw kon schijn van waerheit onderscheyen. 
En zoo ik d'eene voet voortzette nae't geviel. 
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Soo wasser'k weet niet wat, dat d'ander achter hiel; 
Terwijl my heel verbaest, zich schielijk quam vertoogen 
Een Vrouw, gewijnbraeuwt zwart, en zwart als git van oogen, 
Van lip en kaeken roodt, haer schoone vlechten blond, 
't Wei-riekend Hair getoeyt met een uitheemsche vond, 
Uitheemsch van maaksel 't Kleedt, van verwen wast verscheyden, 
Heel zachmen Hals noch Borst, dan eensdeels alle beyde, 
Het weezen groots en preuts, niet lichter dan 't betaamt, 
Sy zagh wat dertel maer zy was niet onbeschaemt. 
Aen haer besneên gedaent scheen 't dat haer daegen waeren 
Niet min dan twee- noch meer dan vijf-en -twintigh jaren, 
Haer handt droegh Mirth, haer arm Fruit-hoorenen ten toon, 
Ook zaghmen op haer Pruik een kleene laure Kroon, 
Veel Jonghmans, die in spel en zingen eendracht houwen 
En mengen spel met spel en zangh van jonge Vrouwen, 
Die volgen achter aen, vermomt voor het gezicht, 
En melden vremde min en roemen Venus schicht, 
De zommige zijn bly, en zommige die klaegen, 
En beide geil en zeer jaloers in min te draegen. 
Dewijl ik stae verzet, verwondert, stokstil, stijf, 
En niet dan 't hooft, en oogh, en leefde aen al mijn lijf 
Ontsloot die groote Vrouw, die naeder quam getreeden 
Haer lippen van Corael, en sprak my deze reden: 

4. H.L. Spiegel, Hart-Spieghel 1615 (cf. Halbertsma 1827,163-164; ed. De Jong/ 
Vlaming) 

422,7-17: Spiegel VII 11-38 
De wurdlike oerienkomsten beheine har fierhinne ta de rigels 7-8 fan GJ en 35-36 

fan Spiegel (op dy oerienkomst hat Boarnstra 1939,47 wiisd), mar de "hutt' " (422,13; 
Spiegel 12) en de opneaming fan beammen (422,12; Spiegel 30) en fan de sensaasjes 
fan 'e sintugen (422,17; Spiegel 37) kinne ek op neifolging fan Spiegel wize. Ik nim 
wer de hiele passaazje oer dêr't de oerienkomsten yn sitte. 

Ghy klare Spiegel-beek met olmen overdekt, 
Ghy achtkant-heuvel-hut, vaak dichtens lust verwekt. cf. 13 
Maar isser meerder lust, als al des lands onlusten 
Heel zyloos God bevelen, en dies vailigh rusten 

15 In u doorluchtigh tuynhuys overdekt prieel? 
Dit schout den Emstel bruyn, en boom-groent even veel. 
Daar ziedy koopluy vrek. en nijver boeren vletten, 
Den visscher't net, de zwaan haar zilver-pluymen netten. 
Hier brengt een lobber wind verscheiden roken uyt 

20 Den bloemhof: daar óók bloeyt Apollos krensel-spruyt. 
Des steilen Ypemantels blader-rijke telghen, 
Beletten Phebus glants hier d'uchtend' douw te swelghen. 
Maar als hy hallef-hoogh het bevend lof doorstraalt, 
Van bloemen, kruid, en gras, zulk dwaal-licht voetsel haalt. 

25 Antrekkelijk ghezicht! O schouw-plaats der naturen, 
Veel rijker als het park omringt met Pompees muren: 
O dartel schemering des groven muurs, die tracht 
Den morghen-stond te weerwil rekken d'achter nacht.' 
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U vlechting is vergeefs: de helder fakkels schichten, 
30 Door wilgh, que, doren, yp, den lusthof vro verlichten. cf. 12 

Dit schitter-rijke licht, brood-dronken speelt en juight, 
Als boom en lof, door wind ofwaghen, danst en buight. 
Zegt? zouw een rijmer hier zijn zing-lust konen dwingen. 
Als die noch wert getergt, door't quinkelerigh zingen 

35 Van vrolik pluymgediert? dat zwevend' over't hooft, 7 
Van telgh op telgh, voor dagh voor douw, zijn schepper looft. 8 
Brengt zulk gevoel, ghezicht, gehoor, en ruek vermaaklik, 
Den kunstgerighen gheest gheen rijm-lust lokbaar spraaklik? 

5. J. Vos, Vreede Tusschen Filippus de Vierde . . . en de Staten der Vrije Nederlanden 
(yn: Verscheyde Nederduytsche Gedichten II (1653) 87-114) 

429,31 -430,11 
"Bestandt" wurdt troch "Vreede" nei Winter stjoerd, dy't yn Noard-Europa wennet. 
Neist de personifikaasje fan de winter as in âld man bestiet de oerienkomst út 'e 
wurdlike gelikenis fan "Gedost . . . met . . . beere-vel"(GJ:429,31) en "gedost met 
beerenhuiden" (Vos, bis. 92) en út de mienskiplike kombinaasje en foarstelling fan 
wynbrau, hier en burd. Dy oerienkomsten ûntbrekke yn de oersetting nei Anguillara 
fan Pers yn Ripa 1644,507, dêr't Vos wolris op weromgean koe. Yn de tekst fan Pers 
stiet by myn witten de earste wat wiidweidiger beskriuwing (yn it Nederlânsk) fan de 
winter as in triljende âlde man, mei de holle weidûktyn 'e mûtse. Anguillara giet nef-
fens Pers op Ovidius, Met. 2,30 werom, mar dat is mar ien rigel ("et glacialis Hiems 
canos hirsuta capillos").531 GJ hat minder gelyk mei Pers as mei Vos, en ek út oare 
plakken blykt net dat er Pers brûkt hat, wylst wol foar fest oannommen wurde mei 
dat er it boek dêr't Vos yn stiet, lézen hat (sj. 3, Datearring). 
Ta ferliking jou ik no behalven de parallelle passaazje fan Vos (mei ôfwikende prin-
tinge fan de wurden dy't GJ ek hat) ek Pers syn oersetting fan Anguillara. 

Pers: 

Een trillend Bestevaer. verkleumt door alle leeden. 
Die klappertand en schud, met heel beschroomde treeden, 

Die in zyn ruyge Muts gedoken, als vervaert. 
De neuse druypt en stoockt de kooien aen den haert. 

Die van de kou benart. te stampen staet en beven. 
Met kegels in den baerd, en wenscht nae beter leven. 

Daer hy de stroomen siet gestolt als spiegelglas: 
Ellendigh die geloof noch munt heeft in den tasch. 

Vos: 

Hier zat de strenge Vorst gedost met beerenhuiden. 
In 't gaapen van een rots, bekroont met dorre kruiden. 
Op een verysde troon, en zweit de kege staf 
Die hy in d'yzer' eeuw' van Jupiter, tot straf 
Van 't aardtsche volk, ontfing, dat staag verwoeder worde. 
Op 't midden van den riem, daar hy zijn kleedt meë gorde, 
Hadt hy de Waterman, de Steenbock, en de Visch, 
Drie hemel-teekenen, daar hy vol moedts op is. 
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Naar't leeven afgebeeldt. zijn leedemaaten Uiden 
Als rieten in den windt, zijn eigen krachten kilden 
Dwers door zijn boezem heen. zijn lokken waaren graauw 
Van nimmerdoojent sneeuw, zijn kloofde lippen blaauw. 
Hy klappertande staâgh. 't bloedt klonterd in zijn aâren, 
Zijn winkbraauw was berijpt, de borstelige hairen 
Van zijn verwarde Baart vast ramlen aan zijn kin 
Van gladde kegelen, zijn aanzicht glom als tin. 

7. Erasmus, Colloquium proci et puellae 

Sjoch foar mooglike ôfhinklikens fan Erasmus syn Thersitesportret yn GJ syn be-
skriuwing fan it uterlik fan 'e winter (429,32-430,22) ûnder 5.3.67.1.1.2.2. 

8. Ovidius 

Sjoch foar fertroudens fan GJ mei mytologyske foarstellingen yn it wurk fan Ovidius 
ûnder 5.3.67.1.1.2.1. 

5.3.67.1.1.2. Parallellen 

5.3.67.1.1.2.1. Topoi 
Mytologyske taspilingen en fïgueren, dy'tyn 'e tekst gauris foarkomme, binne faak 

wol yn 'e Metamorphoses fan Ovidius te finen, lykas " 's werelds gulde« oog" (420,1; 
Met. 4,228); "goud-robyne koets" (420,4) en "flam flonck're koets" (431,34; Met. 2,107-
110); it flechtsjen fan 'e stjerren (420,9; bgl. Met. 2,114; Met. 15,665); de blinkende 
Phoebus Apollo (423,15; Met. 2,23-24) en Nestor (431,3; Met. 12,158), mar soms ek 
net, teminsten net mei deselde bysûnderheden, lykas de Alcides (424,32); Milo 
(427,24); Chyron (428,1) en Amalthea (428,18). Chyron komt ûnder mear foar yn Ver-
gilius, Georg. 3,459-460, foar Amalthea kin ferwiisd wurde nei Ovidius, Fasti 5,113-
128. Oan Cama, de beskermster fan 'e knieren fan 'e doarren, út Fasti 6,151 -168 docht 
de "Deurwachteres" (423,1) tinken, ek al omdat de tiid fan Carna har feestdei, 1 juny, 
goed útkomt. Mar al lit GJ ek yn dizze tekst wer syn fertroudens mei de klassiken 
sjen, de stof dy't er brûkt en de formulearringen binne sa globaal en algemien, dat 
gjin streekrjochte ôfhinklikheid oan te wizen is. De fabel fan Amalthea komt byge-
lyks ekfoaryn Du Bartas/Heijns, Ie wike, 2e dei, bis. 46, en dêr wurdt wer ferwiisd nei 
Erasmus, Chiliades 6e Cent. 

Ta de feste fïgueren, eigenskippen en attributen fan de tiden fan it jier hearre byge-
lyks (ik nim oan dat der wol mear binne): 
- De tekens fan de diererym: Raam, Bolle en Twilling foar de Maitiid (420,2); Kreeft, 

Liuw en Faam (Simmer; 426,6); Skealjen (429,2) en Skutter (428,1; Hjerst; Brouwer 
1966 II 356 hat al opmurken dat Skorpioen ûntbrekt) en Geit, Kruk en Fisken 
(432,20; Winter). 

- De leeftiden fan de minske: juffer en dochter (420,11; Maitiid); "man'bre held" 
(423,18; Simmer); ronfelige frou (426,18; Hjerst) en âld man (429,28- 29; Winter). De 
ferbining wurdt bygelyks al lein by Ovidius, Met. 15, 199-200. Neffens Veldman 
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1980,155 wie Maarten van Heemskerck yn 1563 de earste yn 'e byldzjende keunst 
dy't dat ferbân konsekwint lei. In bekend foarbyld is it Christelick Huys-wyf fan 
Cats yn Houwelick 1625, dat as "Bruyt", "Vrouw", "Moeder" en "Huysmoeder en 
daar na Weduwe" mei Maitiid, Simmer, Hjerst en Winter ferlike wurdt. 

- Blommekránsen (420,20-21; Maitiid); krânse fan notieren (423,28-30; Simmer); ûn-
der de spatten fan 't druvetraapjen (427,34-37; Hjerst) en rûch, wyt hier (430,1-2; 
Winter). Deselde foarstellingen jout Ovidius, Met. 2,27-30. 

- Flora en Venus (hoewol net by namme neamd) foar de Maitiid (420,11 e.f., resp. 
422,18; Flora ek by Van Borsselen, Binckhorst 217; sjoch foar Flora en Venus yn de 
ikonografy Veldman 1980); Pomona (likemin neamd) en Amalthea foar de Hjerst 
(427,3; Pomona ek by Van Borsselen, Binckhorst 687; sjoch foar Pomona en Amal
thea yn 'e ikonografy Veldman 1980), en Aeolus (ek net neamd) foar de Winter 
(429,26; sjoch foar him yn 'e ikonografy ek Veldman 1980). 

- De wurksumheden en (foar de Winter) liddichheden: beamsnoeie, siedzje en 
plantsje by 't maitiid (421,15-18); meane, ûngetiidzje en rispje by 't simmer (424,28-
36); slachtsje, beamskodzje, ploeie en druvetraapje by 't hjerst (427,26-37) en tarje 
by 't winter (432,15-18). Sjoch foar de ikonografyske tradysje (dy't oanpast waard 
oan'e pleatselike omstannichheden) Veldman 1980,152 (Midsieuwen) en 153 
(Heemskerck). 
It si achte fan 'e figueren lei net fêst. By GJ binne Maitiid en Hjerst in frou, Simmer 

en Winter in man. Veldman 1980 neamt ûnder mear Heemskerck 1563 (allegear 
manlju), Master AP 1563 (fan Maitiid nei Winter: Flora, Ceres, Pomona en Janus) en 
De Vos (Venus, Ceres, Bacchus en Aeolus). Ripa/Pers 1644,506-507, gedichten fan 
Jos. Scaliger parafrasearjend, hat (âldere en jongere) froulju, behalven foar de Win
ter, dy't beide wêze kin. Fierders wurde dêr as útbyldingsmooglikheden mei klassike 
godheden neamd: Venus en Flora (Maitiid), Ceres (Simmer), Bacchus en Pomona 
(Hjerst) en Vulcanus en Aeolus (Winter). 
Keppeling oan beskate wynrjochtingen kaam wol foar. Sa wie Maitiid mei sudewyn 
ferbûn, Simmer mei eastewyn, Hjerst mei noardewyn en Winter mei westewyn (Veld
man 1980,155). GJ hat gjin fêste wynrjochting foar elk seizoen. Yn syn maitiid komt 
bygelyks de wyn út it noarden, it suden (beide 420,23) en it súdwesten (421,7). Syn 
wynrjochtingen passe by de situaasje yn Fryslân. 

5.3.67.1.1.2.2. Oarsoartige parallellen 
1. Rodenburgh 

De Poëtens Borst-weringh fan Th. Rodenburgh (in boek dat GJ hie: 4.4, nr. 16) be-
gjint mei in personifikaasje fan 'e maitiid, dy't wol oan GJ sines tinken docht, mar 
dy't dêr dochs te min oerienkomst mei hat om ôfhinklikens by GJ oannimlik te 
meitsjen. Dêrfoar soe men witte moatte hoe eksklusyf oft de oerienkomsten tusken 
beiden binne. Guodden, lykas it grien meitsjen fan de ierde, de blommekránsen 
yn 'e hierfrissels en de tierelierjende fûgels binne dat wis net, mar fan de opneaming 
fan bisten en de lüden dy't se meitsje ("Het Duyfken korden, 't Musken çirkten, \Eyn-
tjen quaeckten, het melck-veed loeyden, de Stieren brulden, de Schaepkens blaten, de 
snuyvende trots-moedighe Zwaen dartelden"; cf. 422,3-4) en fan it "Al-
verquickende" yn "de Al-verquickende-Vrouwe-Lenten" (cf. 422,18) wit ik dat 
net. 
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2. Vondel 
In oare mooglike boarne is it gedicht DeBeemster fan Vondel, publisearre yn Ver

scheide gedichten 1644 en de werprintingen dêrfan. Dêryn wurdt de krekt droech-
makke polder personifïearre. Se hat in grien borduerde "staatsikeurs" (cf. 420,14-15); 
"de room en boterbron quam uyt haar borsten springen" (cf. 421,27-29); "hier rijt de 
koets uit spelen" (cf. 421,34) en de dichter ropt út: "Verzier van Cypris, hoe zy Cypers 
quam bekoren", in rigel dy't Gelderblom 1979,115 ûnder ferwizing nei Van Mander, 
Wtleggingh 1604,29-30 taljochtet mei: "Overal waar ze [dat is Aphrodite/Venus] op 
dat eiland rondloopt verandert woeste aarde in bloeiend veld, gras en bloemen 
springen op onder haar voeten" (cf. 421,35-37). It droechmeitsjen sels, dat foarôfgiet, 
wurdt foarsteld as it wurk fan wyn en sinne, wat tinken docht oan 421,10. Miskien hat 
Vondel op syn bar GJ wer neifolge. De rigels 421,35 - 422,1 lykje teminsten tige op in 
pear rigels út de earste strofe fan de rei nei it tredde bedriuw yn Koning David in bal
lingschap fan Vondel (1660). Vondel brûkt riet allinne deselde wurden, mar foeget ek 
de reinbôge ta, dy't GJ hat: "Princes . . . / Hoe lieflijck is uw tredt!/ Waer gy de voe
ten zet,/ Daer wassen leliën en geuren,/ Een regenboogh van schoone kleuren,/ En 
hartverquickend kruit" (Diferee II 371). Of hearde de reinbôge ek al by de 
Cypryske Venus? 

3. Erasmus en Geestdorp 
In tredde ûnwis foarbyld is de beskriuwing fan in ûnhuere âlde man by Erasmus 

yn it Colloquium Proci et Puellae. Dat Colloquium hat GJ grif kinnen, want it wie 
skoallestof (Breuker 1985c,444). Miskien koe er it ek út 'e oersetting fan syn freon 
Geestdorp út 1627 (bis. B [Ir]): 

Syn hooft was lang en smal/ en seer geschürft/ het haer 
Staeg on-gekemt/ en als gebacken aen malkaer/ 
Vol stof en vuylicheyt/ vol neten en vol luysen 
Daer in hy staeg met handen morssig sat te pluysen, 
Hy had root-loopend' oogen/ en een groote mont/ 
Die altijt als een Oven gaept' en open stont/ 
Een roode groote neus/ vol dicke seer'ge puysten/ 
En neus-gaten soo groot als voege Kinder-vuysten/ 
Een dick-gescheurden lip/ een peuckelige kin/ 
En tanden half verrot/ half-stucken: niet te min 
Liet hyse lustig sien/ 'tscheen hy daer was veel-mans mee/ 
Want hy de mont wijt-open om die saeck alt'hans dee. 
Een groote kromme bult/ een platten hangel-hayck/ 
En kromme beenen. 

De wurden dy't GJ yn syn beskriuwing fan it uterlik fan 'e Winter ek hat (429,32 -
430,22) binne oars printe. Dy gelikense wurden sizze net folie, want ek by de oare ti-
den fan it jier neamt er allegear lichemsdielen. Boppedat mist by Geestdorp de 
tonge, dy't by GJ krekt sa tekenjend ("haf, haf, haf') beskreaun wurdt. De hakkel-
jende tonge ("balbutiente lingua") hat Erasmus wol, dat às GJ Geestdorp al neifolge 
hat, dan liket dat net buten de boarnetekst fan Erasmus om gongen te wezen. Eras
mus hat: 

PAMPHILVS. Vertice acuminato, raro capillitio, eoque 
lacero et impexo, furfure ac lendibus oppleto, pleram-
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que cranii cutem nudauerat alopecia. oculis refugis, 
naribus simis ac sursum hiantibus, ore sparso, denti-
bus putridis, balbutiente lingua, mento scabioso, sca-
pulas deformabat gibbus, 

200 venter prominulus, crura vara. 
MARIA. Thersitem quempiam mihi depingis. 
PAMPHILVS. Imo aiunt illi non fuisse nisi vnam 
auriculam. 
MARIA. Altera perierat illi fortasse in bello. 
PAMPHILVS. Imo in pace.532 

Geestdorp en GJ komme yn ôfwiking fan Erasmus wol oerien yn ûnfoege tafoegings. 
By Geestdorp binne dat ûnder mear: "Daer in hy staeg met handen morssig sat te 
pluysen"; "als een Oven gaept'"; "als voege Kinder-vuysten"; by GJ: 430,1,3,5,6,11 en 
13. Har útwreidingen lykje net op elkoar, wat derop wize kin dat se beide ûnôfhinklik 
fan elkoar op Erasmus weromgeane. De oerienkomstyn wize fanbewurkjen soe dan 
faaks eigen west hawwe kinne oan de amplifikaasjetechnyk. Op syn bar amplifi-
searre Erasmus Homerus' Thersites yn Ilias 2,216-219. Miskien hat GJ oan Homerus 
tocht by 429,33 ("Welcx' hayr als witte wol tot op sijn schouders reckte"), want skou-
ders en wol komme by Erasmus net foar. Homeras hat (yn 'e oersetting fan Timmer
man 34): "Hij was de lelijkste kerel voor Ilios; O-benen had hij,/ Eén van zijn voeten 
was mank, zijn schouders waren gebocheld/ Allebei, ja, naar zijn borst toe samenge-
schrompeld. Daarboven/ Droeg hij een scheluwe kop, waar een schrale wol op 
ontbloeide". 
As de synjalearre ferlikingen en omskriuwingen fan GJ wier amplifikaasjes wêze 
soenen, dan lit haroerdreaune karakter dat Haantjes 1929,175 steurt, him ferklearje 
as in besykjen om it noch moaier te sizzen as Erasmus en Homeras en al wa't har 
amplifisearre hienen. Wat it ûnfoege karakter fan dy útwreidingen oangiet, moast ik 
tinke oan Les Satyres (1609) fan M. Régnier, dy't Trtnik-Rossettini 1958,208 e.f. oan-
hellet, mar ik haw gjin direkt ferbân mei Régnier fûn en leau ek net dat GJ sûnder 
him net op syn oerdreaune bylden komme kinnen hie. As se net út 'e amplifisear-
jende tradysje wei te ferklearjen wêze soenen, dan sil er earder noch in foarbyld 
nommen hawwe oan Huygens syn burleske ferlikingen yn 't Kostelick Mal 1-10 en 30-
47 (dy't Smit 1966,92 wol op Régnier weromfiert). It stiet wol fêst dat GJ dy tekst 
koe.533 

4. Geestdorp 
In oar gedicht fan Geestdorp, Hemels Meycrans (1631), is spitigernôch gjin eksim-

plaar fan bekend, want it soe neffens de gearfetting fan (in part fan) de ynhâld dy't 
Geestdorp deryn syn Friessche Mey-Krans (1632) fan makke, in foarbyld foar de Mai-
tiid yn de Personele vertôninge wêze kinne. Hy skriuwt yn syn Mey-Krans fan 1632 op 'e 
dea fan Ernst Casimir, dat er oars tsjin de maitiid oan sjocht as in jier earder: 

O Mey! had ick geweten dit alt'hans. 
Voor twaleff Maenden Dans, 

Ick had, als doen, met sulck een blijden vreught, 
Niet in-gehaelt uw' Ieught, 

Ick had, als doen, met Davids Harp en Luyt, 
Uw' Loff niet uyt-getuyt. 
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Ick had, als doen, uw' Krans niet voort-gebracht, 
Dien ick soo vrolijck wracht. 

Ick had, als doen, uw' Eer en Waerdigheyt, 
Mei vreught, niet uyt-gebreydt. 

Ick had, als doen, uw' vreugden-rijeke Tijdt, 
Gesongen niet soo wijdt. 

Had, seg ick, ick, doe kunnen dencken oyt. 
Dat ghy oock Droeflieyt stroyt, 

Ick had, eer ick den Pen nam t'uwer Eer, 
Gesmeten haer om veer. 

En d'Inckt, waer an sich droncken dronck heur mom, 
Vertreden in de grondt. 

Nu sie'k dat ghy, gelijck ghy Blijdtschap gunt, 
Oock Droefheyt wereken kunt. 

Nu sie'k, dat ghy, gelijck ghy Daghen lenght, 
Oock vroege Nachten brenght. 

Nu sie'k, dat ghy, gelijck ghy warmt den Lent. 
Oock Koude Winters sendt. 

Nu sie'k, dat ghy, gelijck ghy Vruchtbaer maeckt, 
Oock Vruchtb're Planten schaeckt. 

Nu sie'k, dat ghy, gelijck ghy verf-rijck maelt, 
Veel' dingen verff onthaelt. 

Nu sie'k, dat ghy, gelijck ghy Bloeysel weckt, 
Oock Dorheyt over-treckt. 

Nu sie'k, dat ghy, gelijck ghy opent 't Kruydt, 
Oock open' Ooghen sluy†. 

Nu sie'k, dat ghy, gelijck ghy op-waerts ruckt, 
In d'Aerd' oock neder-druckt. 

Nu sie'k, dat ghy, gelijck ghy d'Aerd' besproeyt, 
Oock Wanghen over-vloeyt. 

Nu sie'k, dat ghy, ghelijck ghy 'sHemels plecht. 
De Friesche Mey-Krans slecht: 

Friesch' Mey-Krans, niet met Bloem noch Blos schackeert, 
Maer die dor Hoy stoffeert. 

Friesch' Mey-Krans, niet met leef-Vrucht ingeleyt 
Maer Doots verderflijckheyt. 

Friesch' Mey-Krans, dien Godts Zeghen-Snoer niet bindt, 
Maer Straf te samen windt. 

O Mey! O Mey! nu lang van ons begeert, 
Hoe zijt ghy dus verkeert? 

Hoe heb ick u met Blijdtschap laetst betracht! 
Nu doe ick sulcks met Klacht. 

5.3.67.1.2. Bibel 
431,4 (Mathusalem): Gen. 5:27 (Wumkes). 

431,27-28: Spr. 6:6-8, 10:5. 

431,34: Spr. 15:3. 

420 
wumkes.nl



5.3.67.1.3. Oare boarnen 
De plastyske beskriuwing fan it uterlik fan 'e fjouwer jiertiden makket dat men 

tinkt oan ekphrasis, de beskriuwing fan ôfbyldingen. De útbylding fan de seizoenen 
hat in rike ikonografyske tradysje, sa't út it boek fan Van Straaten 1977 oer de Winter 
wol bliken docht. In pear fan de printen dy't dêr yn ôfbylde binne, sitte deselde ele-
minten yn as yn GJ syn portret fan 'e Winter. De oerienkomsten binne lykwols net 
grutternôch om ien dêrfan foar GJ syn foarbyld te halden. Miskien hat er ek wol 
mear as ien tagelyk brûkt. Op ien soe de âld man dan faaks bûtendoar útbylde wêze 
kinne, mei in deade beam ta fêstichheid yn 'e hân. in bearemûtse op 'e holle en in 
bearehûd om 'e lea (429,26-32). Dat bearespul komt bygelyks foar op de printen fan 
J. Matham nei H. Goltzius (1589) en fan J. Sadeler nei D. Barendsz (foar 1600; Van 
Straaten 1977.1, resp. 37). De útbylding op de earste is bûtendoar, op de oare (ek ôf
bylde by Gelderblom 1981,30) binnendoar by it fjoer. Op dy léste print hat de âld 
man ek in kanne bier yn 'e hân, lykas by GJ (430,36). 

Ien print lykwols - dy't Van Straaten net jout- hat noch mear oerienkomst mei GJ 
syn Winter. Dat is de print fan Ph. Galle nei M. van Heemskerck (1563), dêr't Golt
zius in foarbyld oan naam (Veldman 1980,155). De âld man hat dêr net allinne in 
bearemûtse op en in bûntjas oan, wylst út in fjoerpôt dy't eryn 'e hannen hâldt wyn 
yn 'e foarm fan reek ûntstiet, mar hy linet ek op in stok (al is it dan gjin "dorren 
boom" (429,29)), en op 'e eftergrún binne sênes fan in ynterieur mei in hurdfjoer (cf. 
430,34) en fan reedriders (cf. 430,24). De gelikenis mei GJ syn foarstelling fan de Win
ter is foaral sa sprekkend fanwegen de identike komposysje, mei in portret fan 'e âld 
man op 'e foargrûn en in eftergrún fan deistige situaasjes yn 'e wintertiid. Sa'n opbou 
komt fierders yn it materiaal dat Van Straaten en Veldman ôfbyldzje, net foar. Dêr 
komt noch by dat GJ syn beskriuwing en de print fan Galle/Heemskerck beide de 
trije tekens fan 'e diererym jouwe dy't by de Winter hearre. De print fan 'e Winter 
makket diel út fan in rige fan fjouwer, dy't de seizoenen útbyldzje, allegearre op de
selde wize komponearre: in persoan sintraal op 'e foargrûn, taferielen op 'e eftergrún 
en de tekens fan 'e diererym boppe-oan. Buten de globale gelikenis yn komposysje 
mei alle trije oaren, hawwe de printen fan Simmer en Hjerst ek yn it bysûnder frij wat 
oerienkomsten mei GJ syn beskriuwingen. De minskefiguer fan 'e Simmer is de
selde krêftige, fierhinne neakene jonge man as by GJ, de sinne skynt lyk foar syn 
holle (423,24), op 'e eftergrún wurdt meand en sichte en steane hege opers op it lân 
(424,28-35). De Hjerst, by Galle/Heemskerck in man, by GJ in frou, is like ronfelich 
en sjocht like soer (426,18-19), de hoarn fan oerfloed is itselde (428,13) en op 'e efter
grún wurdt ploeid, siedde, eide (427,32) en slachte (427,25-29). Al dy oerienkomsten 
soenen noch net op ôfhinklikheid hoege te wizen, as de ikonografy fan Galle/ 
Heemskerck yn dy tiid gauris neifolge wie, want dan hie GJ ek wol op lettere bewur-
kingen weromgean kinnen. Mar mei útsûndering fan Matham/Goltzius ûntbrekt 
neffens Veldman 1980,162-163 neifolging. Ynstee fan klassike goaden en de figueren 
fan Heemskerck en Goltzius kamen sènes út it deistich libben yn swang. Dêrom nim 
ik oan dat GJ gebrûk makke hat fan de printen fan Galle/Heemskerck. 

5.3.67.2. Genre 
Nei de foarm soe ik it gedicht in personifikaasje neame wolle, gjin allegory. Kalma 
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27. Ph. Galle nei Af Heemskerck, Maitiid. 

1938,146 brûkt dy beide termen sûnder neiere definiearring yn ien en deselde sin 
troch elkoar hinne, Haantjes 1929,173-174 neamt it gedicht in personifikaasje. Ta fer-
dúdliking fan de begrypsfoarming wol ik earst yngean op de ûnderskieding tusken 
werklikheid en symbolyk dy't Haantjes makket. Dêrmei ûnderskiedt er reële (dat 
binne minsklike) en symboalyske (dat binne kosmyske) eleminten. De lésten ferdielt 
er ek wer yn reële en symboalyske. Reëel binne by him - oan de foarbylden te sjen, 
want syn behanneling is net systematysk - eleminten dy't in dübele korrespondinsje 
hawwe, dat wol sizze: dy't sawol passe by de minsklike kant fan de personifiearre fi-
guer as by syn kosmyske; symboalysk dèrfoaroer sokken dêr't dy korrespondinsje by 
ûntbrekt. As foarbyld fan dy léste kategory neamt er de parren dy't yn 427,1 earbellen 
fan de Hjerst binne. Hy jout ek noch in oar foarbyld (noazen dy't ferlike wurde mei 
in fornuispiip yn 424,6 en in kalkoensblibze yn 430,13), mar dat is neffens my in oar 
gefal, omdat it dêr net giet om de ferhâlding tusken minsklike en kosmyske werklik
heid, mar om op harsels steande konkretisearringen. Yn it gefal fan de earbellen (dat 
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in útsûndering is: it iennichste oare foarbyld binne de appels dêr't de halsketting út 
bestiet, ek by de Hjerst, en yn deselde passaazje: 427,3) giet it om in attribút, dat de 
drager ta in symboal of sinnebyld fan de Hjerst makket. 
Allegory soe ik dat net neame wolle, omdat ik foar allegory korrespondinsje tusken 
dat wat útbylde is en de útbylding nedich achtsje. As dy korrespondinsje him útwrei-
det oer in gearhingjend proses fan hannelingen of foarfallen is der sprake fan in alle
gory (cf. de definysje dy't Preminger 1974,12 jout: "As a technique of literature, alle
gory is a technique of fiction-writing, for there must be some kind of narrative basis 
for allegory"). Oars, as de korrespondinsje him beheint ta in inkeld gefal, of- lykas 
yn 'e Personele vertôninge - ta in oanienskeakeling fan op harsels steande gefallen, 
giet it om in personifïkaasje. 

Hoewol't ik der gjin literatuer oer fûn haw en likemin in ynventarisaasje makke 
haw fan gedichten op 'e tiden fan it jier, mien ik dochs dat dy sa faak foarkomme dat 
se in eigen genre foarmje. As ûnderdiel fan it hofdicht binne se yn 'e nederlânske li
teratuer fan 'e santjinde ieu bekend fan Van Borsselen 1613; Huygens, Hofwyck 
(1653); Westerbaen, Ockenburgh (1653) en fansels fan it besibbe Batave Tempe (1622), 
ek fan Huygens. As gedichten op harsels kamen se ek wol foar. Van Veen 1985,166 
neamt Libri IVde anno (1550) fan de Italiaan Natale de Conti, dy't him derop foarstiet 
dat er de earste yn syn lân is, dy't de seizoenen ta ûnderwerp fan in selsstannich ge
dicht makke. Ut de nederlânske santjinde-ieuske literatuer tekene ik foarbylden op 
fan Hofferus 1635,193-196, De Decker (Klioos Kraam 1657,200; oan de koartens te 
oardieljen - it giet om fjouwer kwatrinen - faaks byskriften) en Smids 1694,140 e.f. 
(twa rigen fan fjouwer, beide op skilderijen fan oaren). Byskriften by ôfbyldingen 
binne de latynske kwatrinen fan Hadr. Junius (1598) op printen fan Heemskerck 
(Veldman 1980,150). Ripa/Pers 1644,506 neamt in gedicht fan Jos. Scaliger, dêr't net 
dúdlik fan wurdt oft dat op in ôfbylding weromgiet. Los fan ôfbyldingen steane de 
seis Eklogen oder Hürtengedichte (1648) fan G.R. Weckerlin. It twadde oant it fyfte fan 
dy hardersdichten geane oer de fjouwer seizoenen. Johnson 1922,18 karakterisearret 
se neffens de stof as in "cycle of poetized agricultural pursuits which vary with the 
changing year". Lykas by GJbegjinne de dielen op hieltyd letter wurdende oeren fan 
de dei, mar fierders is der net folie oerienkomst, want Weckerlin beskriuwt lânwurk 
en jout yn de trant fan hardersdichten ek lieten. 

By in neiere definiearring fan it genre sil faaks ûnderskie makke wurde kinne tus
ken gedichten dêr't it leardichtkarakter yn oerhearsket en sokken lykas GJ sines, dat 
in personifiearre útbylding is. De earsten steane yn 'e tradysje fan 'e Georgica fan 
Vergilius (cf. Van Veen 1985), de oaren koenen wolris op ôfbyldingen 
weromgean. 

Oan it genre besibbe binne de gedichten op 'e tolve moannen fan it jier. Foarsa-
fier't ik wit binne dat altyd koarte byskriften by ôfbyldingen. Se komme gauris foar 
yn almenakken. De bekendsten binne grif dy fan Vondel 1644 (en werprintingen) op 
skilderijen fan J. Sandrart (cf. Porteman 1987). 

Wat de fersfoarm oangiet: it gedicht is skreaun yn aleksandrinen dy't twa oan twa 
wikseljend froulik en manlik rym hawwe. Deselde bou hawwe de teksten 42, 44, it 
kwatryn yn 46.24, 53, 57, 60 (it nederlânske fan de beide kwatrinen) en 70, it oare 
grutte nederlânsktalige fers fan GJ. De foarm waard yn de santjinde ieu in protte 
brûkt, foaral yn it drama (Schweikle 1984,8). 
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28. Ph. Galle nei M. Heemskerck, Simmer. 

5.3.67.3. Datearring 
It fers is nei alle gedachten ôfhinklik fan twa gedichten (dy fan Hooft en Vos) út 

Verscheyde Nederduytsche Gedichten fan 1653 (5.3.67.1.1.1,3 en 5). Hooft syn gedicht 
(dat dêr foar it earst publisearre waard: Leendertz 1931,50), stiet ek yn Klioos Kraam 
(1656), mar dat fan Vos net, en dêrom komt dy bondel as boarne net sa yn 'e benea-
ming. GJ sil mei it "boeck fen forschate rymlerie" (dat er ein 1654 fan Gabbema 
liende en dat er in pear moanne hold: 325,20 en 326,7-8) foar 't neist de Verscheyde Ne
derduytsche Gedichten bedoele. Omdat de Personele vertôninge yn 1657 publisearre 
waard, is it gedicht dus foar 't neist yn 1655 of 1656 skreaun, of op syn lést yn it begjin 
fan 1657 (mar sjoch Untstean hjirnei). 
It fers sels jout fierders net folie hâldfêst. Ut 'e meidieling dat de Winter "by nae" 
(= likernôch? of: hast?) 56 ieuwen âld is (431,7; cf. 431,9), kin ôflaat wurde dat it om 
1650 hinne skreaun is, want neffens de doetiidske tiidrekkening (sa't dy yn almenak-
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ken noch oant it lést fan de achttjinde ieu oanholden waard) wie it yn 1651 5600 jier 
lyn dat de ierde skepen waard. De sterke sucht nei alliteraasje by de dichter (bgl. 
420,24: "dies bloey-bloos't bly geblos des booms . . . "of 420,3: "in glimp-gloor, 
prael en pracht") liket ek op ûntstean yn 'e jierren fyftich te wizen. Ik ferwiis dêrfoar 
nei 5.3.8.3 dêr't de fynplakken fan glânsgloarjen neamd binne. Dat kin as in foarbyld 
fan alliteraasje tsjinje. 

5.3.67.4. Histoaryske eleminten 
It fers slacht op Fryslân, mei men oannimme, omdat yn rigel 421,9 fan de Maitiid 

sein wurdt dat dy "ons Landschaps best" siket. As men it "bosch en berg" (422,9) en 
faaks ek it druvetrêdzjen net mei rekkenet. past de foarstelling fan lânskip en wurk-
sumheden ek wol by Fryslân mei syn bou, greiden en sleatten, al is der neat spesifyks 
yn dat ek net yn Hollân of Grinslân passe soe. 
Allikemin botte konkreet is de tiidsoantsjutting. Miskien sit yn de ferliking mei de 
Hekla (425,5) in aktuele taspiling. Ik haw net neigongen oft der bekende 
fulkaanútbarstingen yn 'e santjinde ieu west hawwe. Wol is dúdlik dat de tiid be-
skreaun wurdt doe't it gedicht ûntstie. Dat blykt fansels út de datearring fan de âlder-
dom fan 'e Skepping (431,7-9), mar bygelyks ek út de opmerking dat deenske of 
dútske mutsen fan "oud fatsoen" binne (426,16). 

5.3.67.5. Ynterpretaasje 
Ikbegjin mei inpearlytse dingen, dy'tby Brouwer 1966II351 e.f. net dúdlik wurde. 

Omdat Brouwer net sjoen hat dat "rechten" (420,6) in printflater foar "uchten" is, 
komt er net op de moarntiid, al hie de tradisjonele beskriuwing fan Aurora, dy't foar 
de sinne út komt, him oars wol helpe kinnen. By "ster" (427,25) hie wol stean kinnen 
dat de draaiwoartel yn it hier boppe de eagen bedoeld wurdt. De "ijsre verekens tac
ken" (430,3) sille wol ôffredingsmiddels west hawwe dy't op stikelbargen liken. It 
"endt" (432,37) is net "in ein makket oan", mar "einiget". 

Eigenaardich is it gebrûk fan "enz." yn 428,12. GJ hat dat wol faker, altyd oan de 
ein fan opneamingen (72,17 yn tekst 31; 447,12 en 448,16 yn 77 en 461,76 yn 78). It is 
my by oaren eins net opfallen, en ik haw it yn 'e literatuer ek net neamd sjoen, mar it 
kaam dochs wol mear foar. Sa beslút Gabbema 1653 syn roudicht mei: "Hy roem en 
eere-glans! geen ander zal't zoo beuren. &c. &c". Hjir is gjin sprake fan in opnea-
ming. It "enz." sil wol oanjaan dat der gjin ein oan komt, safolle as der fan de saak te 
sizzen is. 

Nei it besprek fan dy ûnderdielen gean ik no yn op aspekten fan de tekst as gehiel. 
De gong fan it ferhaal is hieltyd yn grutte halen gelyk: de ik-figuer fertelt hoe't in 
mans- of frouspersoan by him komt, fan wa't er dan in beskriuwing jout en dy't him 
dêrnei tasprekt. Der binne lykwols ek ferskillen, dy't útlein wurde kinne as fers killen 
yn wurdearring foar de ûnderskate tiden fan it jier. Maitiid en Simmer is er út him-
sels bliid mei, Hjerst en Winter wjerlizze syn beswieren tsjin har. Maitiid ferskynt 
him yn 'e dream en is ta syn spyt al fuort as er wekker wurdt. Simmer en Hjerst 
komme op him ta sûnder dat er fuort sjocht wa't it binne, mar wylst er Simmer freget 
wa't er is en him dan wolkom hjit (425.31 - 426.4), keart er him fan Hjerst ôf (428,21-
22), dy't dan út harsels it initiatyf ta in petear nimt, dat is te sizzen ta in monolooch 
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29. ƒ%. 6a//e «<?/' M Heemskerck, Hjerst. 

om him foar har yn te nimmen, krekt as soe er net sa wiis mei har wêze (cf. 429 18- " 't 
Verhael en had geen eynd"). Winter oerfalt him en om dy freonlik te stimmen mak-
ket er it gesellich (430,37 - 438,1). Der sit dus yn dy ûnderskate reaksjes wol wat 
werkenbers, yn oenenstimmmg mei de gongbere wurdearring foar de seizoenen 
Men soe dat nofterens neame kinne. Dy nofterens komt ek ta utering yn de justjes 
skeptyske hâlding foar de wierheid fan de klassiken en har mytology oer (424 32' 
428,20). Dat docht humoristysk oan, omdat it gedicht sels ek fabulearret Humor of 
bener: geast, sit tmkt my ek yn de fernimstigens fan 'e hyperboalen, dy't benammen 
yn e portretten brûkt wurde, ja, dy sit eins yn de hiele tekst as ferminskliking fan it 
kosmyske. Nofteren-geastige trekjes as de ferliking mei it sin fan froulju op waskers-
2fL ( 1 2 6 ' ^ 0 ) e n d e tsJinstelling tusken opmeitsjen en garjen wat muoite oangiet 
(432,23-32), hawwe Kalma 1938,146, resp. Hofdijk 1857,286 al neamd. 

Wat de karakterisearring fan de figueren oangiet: de ik-figuer is neist nofteren ek 
tefreden en tankber. Hy seit sels dat Maitiid en Simmer fan God jûn binne (422 26 en 
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426,3) en de Winter makket him dúdlik dat er " 's hemels diepen raed" (432,6) net be-
grypt, wannear't er dy wredens ferwyt (431,29-32). "Noodlijck lijfs behoeft' " (431,35) 
is genóch en wa't âld de wrâld ferlit foar de ivige maitiid fan 'e himel (432,37-38) is ge-
lokkich. De "zwaarmoedigheid" dy't Hofdijk 1857,297 yn de léste rigels lést (fan 
432,23 ôf), ûntbrekt alhiel. Miskien hat er tocht dat GJ mei de rigels oer it leegjen fan 
kast en beurs op Salves doelde, want hy lit der fuort it bekende ferhaal fan Hal-
bertsma oer dy trochbringer fan in soan op folgje. 

Yn de eigen presintaasje fan de seizoenen is gjin systematysk ferskil waar te nim-
men. It meast libben is it stik fan Maitiid (422,6-24), dat fol ófwikseling fan sinsbou is. 
Van Vloten 1865,297 hellet út it gedicht krekt de rigels 6 oant 18 oan om sjen te litten 
hoe't yn de tekst "de levendigste poëzy" foarkomt. It neist dêroan komme de stikken 
fan Winter (431,7-28 en 33 - 432,18) en dat is frjemd, want neffens de ik-figuer haffelt 
dy deryn om (431,5-6). In eigen karakter krije de fjouwer tiden fan it jier dus nei't my 
taliket net. 

De moraal fan 'e tekst is de tiid goed te brúken ear't it te let is (423,11; 426,8; 429,22). 
Dèr binne twa motiven foar: by de Maitiid giet it om it genietsjen fan it moaie en 
jonge, by de Simmer en de Hjerst om it garjen foar de winter. De needsaak om de tiid 
goed te brûken leit yn 'e aard fan 'e tiid, dy't hurd ferrint. Behalven yn 'e sententia-
eftige warskôgingen oan de ein fan de Maitiid (423,11: "Ach die sijn tijd verslaept die 
mist hem eer hy 't weet") en de Simmer (426,8: "Elck let, dies, op den tijd, de tijd en 
keert niet we'er") komt dat ek út yn it folgjen fan 'e seizoenen en it ferstriken fan 'e dei 
(it wurdt fan moarnsier yn 420,6-10, dêr't Aurora yn omskreaun wurdt, middei yn 
423,12-16, jûn yn 426,9-11 en nacht yn 429,24-25). Oan de ein blykt de ik-figuer ynie-
nen sels ek âld wurden te wezen (432,33-36). 

5.3.67.6. Untstean 
Ik sjoch gjin oanwizings dat it fers net fuort opset wêze soe as in syklus oer de fjou- . 

wer tiden fan it jier. Foar it omkearde is wol in argumint te neamen. It Maitiidspart 
begjint ommers moarnsbetiid en yn de folgjende dielen wurdt it hieltyd letter. Dêr-
om gean ik derfan út dat it idee om in grut gedicht oer de seizoenen te meitsjen fan it 
begjin ôf oan fêststien hat. Dat idee soe ûntstien wêze kinne troch it lézen en it sels ek 
meidwaan oan it skriuwen fan gedichten op skilderijen, dat neffens Porteman 
1987,50 nei it ferskinen fan Vondel 1644 in echte moade yn it Nederlânsk waard. Yn it 
bysûnder populêr, sa liket it wol. waard it dichtsjen oer skilderijen mei naruerfoar-
stellingen fan blommen. GJ syn eigen bydrage (tekst 64; 412-413) stiet - mei dy fan 
Gabbema en Brunsvelt en alle trije skreaun op it besjen fan skilderijen (meast fan 
blommen) fan Margaretha de Heer op 11-11-1654 (sj. 4.7.2.8) - yn Klioos Kraam 
1656,343-346. Yn dyselde blomlêzing binne ek noch foarbylden te fïnen fan S. van 
Griethuysen (308-310) en J. Boogaard (52-53), ek op wurk fan De Heer; fan Vondel op 
in mei parlemoeren blommen ynleine tafel (8-10) en fan J. Vos op in skilderij mei 
blommen (199-200). In belangryk motyf yn al dy gedichten is de ferhâlding tusken 
keunst en natuer. Sa't yn lofdichten op skilderijen te ferwachtsjen is, wint de keunst it 
fan de natuer. Dat komt dan trochdat de natuer net oan tiid bûn is, wat ûnder mear 
útwurke wurdt ynit motyf faniteigenmachtich oproppen fan de seizoenen. GJ docht 
dat - mooglik yn neifolging fan, mar yn alle gefallen yn oerienstimming mei it ge-

427 

wumkes.nl



50. Ph. Galle nei M. Heemskerck, Winter. 

dicht fan Gabbema op deselde gelegenheid - yn syn gedicht op de skilderijen fan De 
Heer. Hy ferklearret de macht fan 'e keunst oer de natuer dêr mei in oar motyf, dat er 
wolris oan Vondel syn Waerschuwing aen Wybrant de Geest (Vondel 1644 en werprin-
tingen) ûntliend hawwe koe, nammentlik dat fan 'e keunstner dy't mei de strielen fan 
Phoebus Apollo, de sinne sels, de natuer ta libben bringt. By al dy oandacht foar de 
imitaasje fan de natuer hoecht it gjin nij te dwaan dat GJ op it idee kaam om by ôf-
byldingen fan de fjouwer tiden fan it jier in gedieht te meitsjen. 

Stel dat it sa gongen is, dan sil de folgjende stap west hawwe, dat er yn portretten 
fan Hooft en Vos en (fia Vos?) Erasmus mallen fûn foar syn Maitiid en Winter en der-
mei ek foar de analooch opboude Simmer en Hjerst. Huygens folge er nei yn 'e kom-
binaasje fan de tiden fan it jier mei de tiden fan de dei. 

Ek as it oars gongen is, dan nim ik noch oan dat de foarnaamste ambysje om in ge
dicht as de Personele vertôninge te skriuwen it besykjen west hat om mei taal de natuer 
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op te roppen. Wol wurdt der in moraal yn jûn (sj. Ynterpretaasje), mardy is betreklik 
mar bysaak. Dat koe ek wol oars. By Hofferus 1635 nimt de moraal krekt it grutste 
plak yn. Alles oerhearskjend by GJ is de beskriuwing fan de fjouwer seizoenen. Dêr-
neist kin it hast net oars, of de ôfhinklikens fan Batave Tempe moat der wol op wize, 
dat it ek om in aemulatio fan Huygens syn ek doedestiids al bekende gedicht giet (cf. 
foar de bekendheid 5.3.30.1.1.2). Sa'n gedicht kin men min fan ûnderstelle, dat it sûn-
der pretinsjes neifolge waard. 

It fers waard publisearre yn Klioos Kraam II fan 1657. Yn Klioos Kraam I fan 1656 
hienen trije - koarte - fersen fan GJ stien, de teksten 62,63 en 64, allegearre gedichten 
op in histoarysk gegeven en dêrtroch yn oerienstimming mei de strekking fan de 
blomlêzing, sa't de útjouwer en samler Hendrik Rintjes dy yn syn Vertoog foarôf dúd-
lik makket, en sa't dy ek al oan de ferwizing nei de Muze fan 'e skiednis yn 'e titel út-
komt. De Personele vertôninge is gjin histoarysk beskaatgedicht. It leit dêrom netyn 'e 
reden dat Hendrik Rintjes GJ om in gedicht as dit frege hat. Earder soe men noch 
tinke kinne dat er it fers earst lizze litten hat, omdat it neffens him eins net yn Klioos 
Kraam paste en dat it dêrom yn it twadde diel kommen is. Der binne fierders gjin 
oanwizings dat it sa gongen is, mar wol is út brieven fan GJ oan Gabbema út 1656 en 
letter ôf te lieden dat Hendrik Rintjes, grif mei it each op publikaasje yn Klioos 
Kraam, wurk fan Geestdorp fan GJ krigen hie (336,27-28) sûnder dat it útjûn waard. 
Mei nammeneamd wurdt de "Maey-blomme" (339,7 en 17;340,18)enhoewoi'tderal 
in pear fersen fan Geestdorp yn Klioos Kraam (yn it earste diel) steane, is de Friessche 
Mey-Krans of de Hemels Meycrans dêr net by. 

It soe wol wêze kinne dat it plan fan Hendrik Rintjes om in bondel mei neder-
lânsktalige poèzy út te jaan (of oars de oankondiging fan in twadde diel) GJ ynspi-
rearre hat ta it brûken fan Nederlânsk.534 Klioos Kraam wie in belangrike blomlêzing 
út wurk fan de foarnaamste skriuwers, ûnder wa ek Hooft, Huygens en Vondel mei 
wurk dat foar in part net earder bondele wie.535 
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Dit boek - dat út twa dielen yn trije bannen bestiet -
giet oer stof en ynhâld fan it wurk fan Gysbert Japix 
(1603-1666), de Bolserter skoalmaster dy't as Frysk 
dichter fuort mei syn earste publikaasje yn 1640 al in 
begryp wie. 
Yn de earste bân fan it twadde diel - dizze -wurdt de 
wurdearring fan lezers, sjongers, neifolgers en ge-
learde brûkers neigongen, foaral oant 1822. Ek 
wurde dèr de hânskriften en de útjeften yn beskreaun 
en besprutsen, mar haadsaak is in ûndersyk nei it 
ûntstean fan it wurk. Nivo fan ûndersyk is de yndivi-
îuele tekst, probleemstelling syn ferhâlding ta oare 
literêre teksten en ta de net-literêre werklikheid dêr't 
er yn ûntstien is. It part fan dy net-literêre werklik
heid dat op it earste each gjin ferbân mei de teksten 
hat, wurdt yn in apart haadstik beskreaun. Der 
komme neist famylje en kunde, oplieding en wurk, ek 
Bolserter polityk, Fryske hofkultuer en Neiere Re-
formaasje yn oan 'e oarder. Referinsjeramt fan it li
terêre ûndersyk is de retoarika. 
Grûnslach fan ferklearring is de kombinaasje fan li-
terêr en histoarysk ûndersyk. Dy is yn 'e Gysbert-
Japixstúdzje net earder tapast. Der is besocht om 
alle kennis oer Gysbert Japix en syn wurk dy't yn 'e 
rin fan 'e tiden fêstlein is, yn it ûndersyk te beheljen. 
Gegevens út sekundere literatuer binne oan de boar-
nen hifke. 
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