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V O Q R B E R Î G T . 

Het lang uitblijven van dit geschrift heeft sommigen aan
leiding gegeven tot de vraag, of er van de mij opgedragene 
taak wel iets sou te wachten zijn, uithoofde van de veronder
stelde schraalheid der bronnen en de vermeende onmogelijkheid, 
om van 1815 alléén een dergelijk gedenkschrift zamen te stel
len als in Friesland in 1813 was gegeven. Ook bij anderen 
bespeurde ik, mede blijkens de inteekening, eene mindere be
langstelling in het onderwerp en eene geringe verwachting van 
de behandeling. 

Hoe groot ook de bezwaren mogten zijn, aan dit geschrift 
verbonden, des te meer genoegen doet het mij thans, dat ik 
het heb mogen voltooi/en; in de hoop, dat het de billijke 
eisehen van bevoegde beoordeelaars niet mag te leur stellen. 
Nu het afgewerkt voor mij ligt, is het mij zelven een raadsel, 
dat daaraan zoo véle maanden tijds en zoo groote moeite be
steed moesten worden. 

Talrijk toch waren de officieele beseheiden in het Provinciaal 
Archief van Friesland en in het Stedelijk Archief van Leeu
warden bewaard, die de hoofdbronnen opleverden. Bijzon
dere berigten mogt ik ontvangen van een aantal Gemeentebesturen, 
door den Heer Commissaris des Konings daartoe welwillend 
uitgenoodigd. Doch bijna allen stelden mij te leur om van 
het aandeel der Friezen in de krijgsbedrijven en van hunne 
persoonlijke wapenfeiten die zekere kennis te bekomen, wel
ke voor eene juiste en getrouwe voorstelling noodzakelijk 
was-. Van veel belang waren mij daartoe de verzochte 
mededeelingen uit het Archief van het Departement van Oorlog, 



mij door de heuschheid van mijn geachten vriend den Heet 
Majoor ISTlC. SCHELTEMA bezorgd. Langs dezen 'weg kwam, 
ik ook op liet spoor van sommige levende deelgenooten van den 
strijd, die echter moeijelijk te bewegen waren om mij verhalen 
omtrent hunne eigene verrigiingen en die van anderen mede te 
deelen. De opgaven der Heeren VAN H T L O K A H A , VAN 

A Y L V A EENGEES, VAN BUEMANIA EENGEES en KlJJNSMA 
en de familieberigten van anderen waren alzoo van veel belang, 
en hebben mij} na langdurige correspoddentie, ook in staat 
gesteld het voornemen te volbrengen, om levensçhetsen van de 
voornaamste personen in de Aanteekeningen op te nemen. 

Omtrent de Vrijwillige Jager-eompagnie ontving ik volledige 
bescheiden en mededeelingen van de nog levende deelgenooten, 
de Heeren G. D. SIMON alhier en E. Baron VAN BEEUGEL 

DOUGLAS te 's Gravenhage, die mij zeer aan zich hebben 
verpligt; terwijl de Districts-commissie van het fonds ter aan
moediging en ondersteuning van de gewapende dienst alhier mij 
gelegenheid gaf om uit hare stukken duidelijk in het licht te 
stellen, hoe heerlijk der Friezen weldadigheid in 1815 heeft 
látgeblonken. 

Al de hier bovengenoemde personen en besturen, alsmede 
de Heeren Mr. W. W. BUMA , Gen. W. <T. K N O O P , Kapt. 
3. K. H. DE Eoo VAN ALDEBWEBELT , Mr. C. F . F . 

E I N I A VAN NATJTA en anderen, die mij bouwstoffen ver
schaften of wier raad en voorlichting mij ondersteunden, 
betuig ik voor hunne hulp bij dezen mijn hartelijken dank en 
niet minder dien van het Friesch Genootschap). Allen mogen 
de voldoening smaken, iets te hebben bijgedragen tot erkenning 
der verdiensten van hen, die in 1815 hun bloed of goed aan 
het Vaderland wijdden, en tot bevordering der zamenstelling 
van een geschrift, dat bestemd is om de belangrijke vader-
landsche herinneringen dier dagen op te sporen en te bewaren 
„ tot eer van ons roemrijk Friesland.'" 

14 November 1865. W. EEKHOFF. 
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INLEIDING. 

Het Vaderland op nieuw bedreigd en aangevallen door 

een geduchten veroveraar, wiens dwangjuk het naauwelijks 

was ontworsteld, en dien vijand met inspanning van alle 

krachten bestreden en roemrijk overwonnen, zoodat de 

grootste angst in het gevaar op eens in de hoogste vreugde 

der redding verkeerde, — deze merkwaardige gebeurtenis 

van 181 o zal immer tot de belangrijkste herinneringen des 

Nederlanders behooren, en welgegrond was de blijdschap, 

waarmede wij in 1865 de vijftigste verjaring dier heugelijke 

bevrijding feestelijk herdachten. 
1 



3 INLEIDING. 

Toen ik, nu omstreeks twee jaren geleden, in mijn ge

schrift: Friesland in 1815 een tafereel trachtte te geven 

van de gebeurtenissen, welke in dit gewest de verlossing 

en herstelling van Nederland voorafgingen en vergezelden, 

was ik in de gelegenheid het in 1815 voorgevallene reeds 

met eenige hoofd t rekken te vermelden. 

Geenszins kon ik vermoeden, dat men later ook de mede-

deeling van de b i jzonderheden van dat merkwaardige 

jaar, voor zoover Friesland betreft, van mij zou verlangen. 

En nogtans geschiedde dit, op voorstel van den Heer Mr. 

W. W. BÜMA, in de vergadering van het Friesch Genoot

schap van den 20 April 1865, zoowel naar aanleiding van 

den grooten aftrek van het vermelde geschrift en de alge-

meene goedkeuring door onze landgenooten daaraan geschon

ken , ais op grond der hooge waardeering van den ijver, 

de opofferingen en de moedige wapenfeiten, toen door de 

Friezen, in vereeniging met andere vaderlanders, aan den 

dag gelegd. Men achtte het noodzakelijk, de thans nog 

vloeijende bronnen van kennis te vereenigen en te bewaren, 

ten einde den lateren geschiedschrijver in staat te stellen 

een meer volkomen beeld van het verledene te voltooijen,—• 

en meende tevens, dat ons duurzaam dankbare erkentenis 

betaamde van de onwaardeerbare weldaad, ons door den 

Allerhoogste daarin bewezen, dat de vreeselijke en beslis

sende strijd tegen den herrezen overweldiger de vrijheid der 

volken van Europa en het herwonnen volksbestaan van Ne

derland had verzekerd. De vergadering wenschte alzoo, dat 

uit nog bestaande bescheiden en mondelinge overleveringen 
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van Ujdgeuoolen uiogt worden nagespoord, welk aandeel de 

Friezen in de voorbereiding tot den veldtogt en in de krijgs

bedrijven van Junij 1818 hebben genomen, zoowel om daar

door eene bijdrage te leveren tot de geschiedenis onzer pro

vincie in dit tijdvak, als om eene hulde toe te brengen aan 

allen, die zich toen hier jegens het vaderland verdienstelijk 

hebben gemaakt; terwijl het Genootschap ook nu gaarne 

een blijk van deelneming en belangstelling zou geven in de 

voorgenomene viering van het halve eeuwfeest dier roem

rijke overwinning. 

Was het een bewijs van zwakheid of het besef van kracht 

en moed, dat ik niet bestand was tegen den aandrang om 

ook aan dit verzoek gehoor te geven? Althans het beproe

ven van die taak nam ik op mij, dewijl ik dadelijk moest 

inzien, dat de aard van het onderwerp geene soortgelijke 

behandeling als de vroegere taak zou gedoogen, en dat dit 

tweede geschrift in belangrijkheid altijd voor het eerste zou 

moeten onderdoen. Bovendien scheen het onderwerp voet 

te geven aan de bewering, alsof Friesland destijds méér dan 

eenig ander gewest des vaderlands zijne hulp in den alge-

meenen nood en in de krijgsbedrijven betoond zou hebben: 

voor welke verheffing, indien zij al met de bescheidenheid 

overeen te brengen ware, geen genoegzame grond bestond. 

Hoe het zij, alles zou er van afhangen, in hoeverre er 

voldoende bronnen voorhanden waren, en of ik ook nu 

weder zou kunnen rekenen op de welwillende medewerking-

der zuiken, die, hetzij als nog levende getuigen en deelge-

nooten der gebeurtenissen, hetzij als bezitters van oorspron-
1* 
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kelijke en geloofwaardige bescheiden, mij het genot dier 

onmisbare bronnen verschaffen wilden. 

Dankbaar moet ik erkennen, dat eigene nasporing en de 

hulpvaardigheid van anderen mij talrijke bouwstoffen hebben 

doen toevloeijen; hoewel er verscheidene punten overbleven, 

waaromtrent ik, ondanks alle aangewende pogingen, geen na-

rigtkon bekomen. Groote moeite was er aan verbonden, om 

al die zoogenaamde kleinigheden nu tot een voegzaam ge

heel te bewerken. Nogtans hoop ik bij het aanbieden van 

mijn arbeid, dat de inhoud dezer bladen mijnen landgenoo-

ten niet ongevallig wezen zal, en voeg ik daarbij den 

wensch, dat het nageslacht zich immer, in dagen van ge

vaar, een voorgeslacht waardig moge betoonen, hetwelk 

toen zoo vele blijken van heldenmoed en liefde voor Vader

land en Vorst ontwikkeld- en door zijne groote opofferingen 

bijgedragen heeft tot het behalen van eene zegepraal, wier 

onschatbare gevolgen wij, na vijftig jaren, onder hoogeren 

zegen, nog zoo ruimschoots genieten. 



I. 

Be Weraglieer van IStfapoIeoit. 

Langer dan negen jaren had de oorlogswoede van Keizer 
NAPOLEON ontzaggelijke legerhenden aangevoerd om geheel 
Europa te veroveren, en was het hem gelukt, met schending 
der regten van vorsten en volken, een aantal staten aan 
zijne heerschappij te onderwerpen, toen hij, na zijne ge
duchte nederlaag in Rusland, in het volgende jaar een 
nieuwen veldtogt tegen de verhouden mogendheden onder
nam, maar ook den 19 Octoher 1813 in de velden hij 
Leipzig volkomen door hen werd overwonnen. Zijne eer
zucht had eene heervaart naar Moskou gewaagd — hun 
vergeldingsregt predikte nu een kruistogt naar Parijs. 

Maar zóó groot was, te midden der algemeene vreugde 
over de bevrijding van de volken, de edelmoedigheid der over
winnaars, dat zij den overwonnene wilden sparen, en hem 
den 1 December nog een eervollen vrede met behoud van 
den Keizerstroon aanboden, als hij zich met Frankrijk ver
genoegen- en de grondslagen van een algemeenen vrede 
aannemen en eerbiedigen wilde. Maanden lang nog lieten 
ze verloren gaan in onderhandelingen met den verne
derden en toch immer onhuigzamen tiran. Maar toen 
was ook hun geduld uitgeput: toen volbragten zij het lang 
gekoesterd voornemen om hunne legerbenden naar Parijs te 
doen oprukken, en, na een laatsten krachtigen wederstand, 
trokken zij op den 51 Maart 1814 de veroverde hoofdstad 
des Keizerrijks — een ander werelddwingend Rome — zege
pralend binnen. 
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NAPOLEON, van zijne vrienden, en aanhangers verlaten, 
door den Senaat als Keizer afgezet en aan alle zijden door 
de overmagt ingesloten, zag zich gedrongen afstand te doen 
van de kroon en den 11 April met zijne overwinnaars een 
traktaat te sluiten, waarbij hem, met behoud van den 
Keizerlijken titel, het eiland Elba in eigendom, benevens 
een aanzienlijk jaargeld werd toegelegd. De man, die zijne 
loopbaan op het eiland Corsica begon en Frankrijk voor zijne 
eerzucht te klein achtte, scheen alzoo zijne dagen te zullen 
eindigen op een onbeduidend piekje gronds aan de Italiaan-
sche kust, waar hij deu 4 Mei 1814 aankwam. Hij, die in 
hooger hand het middel was geweest, om voor de volken vaa 
Europa eene nieuwe baan van ontwikkeling te openen, werd 
alzoo het slagtoffer zijner onbeteugelde eer- en heerschzucht. 

Eene sterke tegenstelling met de schijnbare traagheid, 
waarmede de mogendheden de voordeelen hunner overwin
ning trachtten te vervolgen, en met den lijdelijken toestand 
van België, dat zijn lot van hunne beschikking verwachtte, 
vormde de Staat der Nederlanden, die zoo spoedig mogelijk 
de Fransche overheerschers verdreven-, zijn wettigen Vorst 
teruggeroepen en gehuldigd-, en meteen de grondslagen van 
een nieuw staatsgebouw gelegd had(l). Reeds den 50 Maart, 
den zelfden dag, waarop Parijs werd bemagtigd, bezwoer de 
Souvereine Vorst de Nederlandsche grondwet, en trad ons 
vaderland zelfstandig op in de rij der Staten. Twee maan
den later, bij den vrede van Parijs, werd de nieuwe Staat 

(1) Een merkwaardig getuigenis van deze zelfstandige handeling van ons volk 
geeft LIPMAN, in zijne Geschiedenis van de Staatkunde der voorn. Mogendheden 
van Europa, sedert 1813, ámst, 1832, I 98, als hij zegt: J De mogendheden wa-
»ren vreemd aan het ontwerp Tan Hollands moedige mannen en aan deszelfs 
• uitvoering. Doch de indruk, welken deze gebeurtenis in Europa maakte, is onbe-
»schrijftak. Holland had zijne aloude onafhankelijkheid he rove rd , en als sou-
• vereine staat zijne plaats in de rij der Europesche mogendheden he rnomen ." 
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door de mogendheden erkend en bevestigd, ja ook eene 
vermeerdering van grondgebied daaraan toegezegd. 

Wáárin die vermeerdering zou bestaan, bleef niet lang 
een raadsel. Volgens de bepalingen van de gevolmagligden 
der groote mogendheden, in Juny 1814 te Londen vergaderd, 
welke den 21 Julij door den Souvereinen Vorst aangenomen 
werden, zou België met Nederland tot een Koningrijk ver-
eenigd- en het Groot-Hertogdom Luxemburg, als schadeloos
stelling voor 's Vorsten verlorene Duitsche bezittingen, daar
aan toegevoegd worden. Later werd vastgesteld, dat deze 
aanwinst van grondgebied gepaard zon gaan met den afstand 
van verscheidene onzer vroegere buitenlandsche bezittingen 
aan Engeland, met de overneming eener schuld van 16 mil-
lioen gulden van Rusland ea met het bezwaar om een aantal 
kostbare vestingen op de grenzen van Frankrijk te onderhou
den: schikkingen, welke daarna bevestigd werden door het 
Congres der mogendheden te Weenen, hetwelk in November 
1814 een aanvang nam en ten doel had, de nieuwe belangen 
der Europesche Staten te regelen. De ingenomenheid met de 
vergrooting en verheffing van onzen Staat zag inmiddels al 
die bezwaren voorbij, dewijl, naar men dacht, de ontwor-
pene vereeniging een der schoonste Koningrijken zou vormen, 
welke er in Europa bestonden. Algemeen was do vreugde 
in beide landen, die zich eene gelukkige toekomst voorstel
den, toen de Souvereine Vorst in Augustus 1814, voorloopig 
als Gouverneur-Generaal, het bewind over België aanvaardde. 

Geheel anders was de binneniandsche toestand van Frank
rijk na den val van NAPOLEON en het herstel van de Bourbons 
op den troon. Met bevende hand nam de grijze LODEWIJK 

XVIII den voorvaderlijken schepler-op, om op voorvaderlijke 
wijze te regeeren, alsof sedert 1789 de verwoestende staats
omwenteling en het alles herscheppende Keizerrijk niet den 
politieken toestand en de eischea des volks geheel veranderd 
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hadden. Die terugkeer tot de oude orde van zaken was 
onverstandig en dus hoogst gevaarlijk te achten. Nogtans 
hij waagde haar en leende het oor aan de geestelijkheid, 
den adel en de vroeger uitgewekenen, die allen tracht
ten hunne verlorene regten terug te bekomen. Daardoor 
trotseerde hij den publieken geest der eens zoo glorie
rijke en nu vernederde » groote natie," die diep gevoelde, 
dat zij overwonnen- en dat de Koning zijn troon aan 
vreemde overwinnaars verschuldigd was. 

Hevige partijschappen verdeelden op nieuw het volk, dat, 
door de talrijke vrienden van NAPOLEON opgeruid, den wensch 
begon te uiten, dat hij weldra terugkeeren-, het Keizerrijk 
herstellen- en de mogendheden, voor wie hij had moeten 
bukken, op nieuw bestrijden zou, ten einde den smaad der 
onder-vondene vernedering af te wisschen. Die vrienden, 
van welke zoo velen eer, aanzien en fortuin aan den Keizer 
te danken hadden, doch die nu door de nieuwe regeering 
met minachting behandeld werden, sloegen de handen ineen 
met de talrijke ambtenaren, uit de vroeger overheerde, doch 
nu vrijgeworden landen teruggekeerd. Zij smeedden het 
verraad tegen den Koning vooral ten huize der Hertogin 
ST. LEO, waar de hoofden dier parlij bijeenkwamen, om 
maatregelen te nemen ten voordeele van NAPOLEON , dien zij 
op de hoogte hielden van al wat er gebeurde. Zij droe
gen de violetkleur als leus en dronken openlijk op »den 
bloei dier bloem, die in 't voorjaar terugkeert." Zij wisten 
het leger haat tegen de Bourbons in te boezemen en hoop 
op de wederkomst des Keizers, aan wien het eens met af-
godischen eerbied verknocht was. Zelfs verlieten 300 sol
daten van NAPOLEON'S garde het eiland Elba, schijnbaar uit 
ontevredenheid over hem, doch werkelijk om bij het leger 
des Konings, onder hetwelk zij zich verspreidden, de zaden 
van ontrouw te strooijen en het op 's Keizers terugkeer 
voor te bereiden. 
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Op deze wijze werd het net der zamenzwering van lie
verlede over geheel Frankrijk uitgespannen, en was zelfs de 
troon omgeven door verraders, die den zwakken Koning 
vleiden en hem maatregelen ten voordeele hunner bedoelin
gen deden nemen, zonder dat hij iets van het gevaar be
merkte, waardoor niet alleen hij-zelf en zijn rijk, maar ook 
gansch Europa bedreigd werd. 

Daar nadert de eerste dag van lentemaand 1815, en met 
ontzetting en vrees verneemt de wereld weldra de schrikmare: 
» NAPOLEON heeft Elba verlaten en is in Frankrijk geland!" 

Al de legerhoofden en krijgsbenden, afgezonden om hem 
te bestrijden, verraden hun Koning en vallen den Keizer 
toe, die eerlang eene legermagt van vele duizenden om zich 
heen verzameld ziet en, zonder eetiigen tegenstand, binnen 
drie weken te Parijs terugkeert en den Keizersîroon herneemt. 

Op dit tijdstip was het Congres te Weenen, hetwelk uit 
twintig gevolmagtigden der acht voornaamste mogendheden 
van Europa bestond, nog bijeen. Zoodra men de tijding 
van NAPOLEON'S terugkeer vernam en de gevolgen voorzag, 
welke daarvan voor de vrijheid en onafhankelijkheid der 
Europesche Staten te duchten waren, werd men ernstig op 
maatregelen van zelfverdediging bedacht. Eenstemmig be
sloten de mogendheden zich te wapenen en alle mogelijke 
krachten in te spannen tot waarborging van den algemeenen 
vrede. Vandaar, dat het Congres reeds den 13 Maart eene 
verklaring liet uitgaan, waarbij aan NAPOLEON, den vijand 
en verstoorder van de rust der wereld, de oorlog werd aan
gekondigd. 



II. 

De Algemeene Volkswapening In Wederlaiid. 

Het is bijna onverklaarbaar, hoe de aanhangers van NAPO
LEON de verspreiding van de berigten omtrent zijne landing 
en eerste bedrijven zóó lang wisten te verhinderen, dat de 
eerste tijding daarvan niet voor den e l f d e n M a a r t te 
Brussel en den volgenden dag te 's Gravenhage vernomen 
werd. Van daar eensklaps over het gansche vaderland ver
breid, baarde zij bij velen schrik en vrees, hoewel anderen 
zich niel konden voorstellen, dat van deze gebeurtenis een 
zoo groot gevaar voor ons land en volk te duchten zoude 
zijn (2). 

Blaar welk een gevoeligen indruk deze tijding op den 
Souvereinen Vorst en zijne raadslieden maakte, dit bleek al 
dadelijk uit de belangrijke besluiten, welke onmiddelijk ge
nomen en uitgevaardigd werden. Het uitbreiden van de 
niagt der politie, het versterken van de vestingen, het ver
zamelen van de vloot op de Schelde, het oproepen van de 
verlofgangers, het doen oprukken der beschikbare landmagt 

(2) De allereerste vermelding van deze belangrijke zaak geschiedde met de 
volgende flaauwe bewoordingen in het bijvoegsel der Nederl. Staats-courant -san 
Maandag 15 Maart, no. 61: »Uit echte bronnen is men onderrigt, dat de onver-
• wachte landing tan Napoleon, in het Zuiden van Frankrijk, geene nadeelige ge-
»volgen doet vreezen." Het zelfde blad beiat verder uitvoerige berigten uit Parijs 
van 8 Maart, dus na 5 dagen. In no. 67 van 20 Maart is een berigt uit Parijs 
van den 15en: »dat de verraderlijke bron gestopt is, en de vrees voor een bar-
»ger-oorlog geheel schijnt lo vervallen." — »Zoo duurde het tot den Negentienden, 
»eer te Brussel het berigt aankwam, dat 's Keizers gewapende Magt, aangroeiende 
»als eene lavine, naar Parijs zich rigtte," zegt BOSSCHA , het Leven van Koning 
Willem II, Amst. 1852, 259; oe druk, 1865, 175. 



FBIESM.ND IN 1815. 11 

naar België en andere voorzieningen meer bewezen, dat 
men het gevaar dreigend achtte en de verdediging des ïands 
noodzakelijk keurde. Bovenal belangrijk was het onverwijlde 
besluit van den Souvereinen Vorst, om nu terstond zich de 
Koningskroon op het hoofd te plaatsen en den schepter over 
het vereenigde rijk te aanvaarden. Reeds den 16 Maart 
werd bij eene plegtige Proclamatie het Koningrijk der Neder
landen geconstitueerd en uitgeroepen, en de Koning op den 
zelfden dag te 's Gravenhage in eene luisterrijke zitting der 
Staten Generaal als zoodanig erkend; terwijl Z. M., na daags 
daaraanvolgende inde Hoofdstad des rijks gehuldigd te zijn, 
op den 30 Maart een plegtigen intogt te Brussel hield. 

Te Leeuwarden werd die aanvaarding van de koninklijke 
v/aardigheid met bijzonderen luister gevierd. Het uitsteken 
van vlaggen en het luiden en bespelen van de klokken zoo
wel als het losbranden van het geschut op de wallen en 
het paradeeren der schutterij kondigen dezen feestdag aan. 
Nadat de afkondiging van genoemde Proclamatie voor het 
Stadshuis was geschied, vormde zich daar een trein, bestaande 
uit een kommando der schutterij met hare muzyk, Burgemees-
leren en Vroedschappen, benevens de staven der twee bataillons 
van den landstorm en de overige leden der schutterij, die 
een plegtigen oplogt door de stad hield en op de voornaamste 
pleinen de afkondiging herhaalde, waarna de dag met eene 
illuminatie in feestelijke vreugde besloten werd. 

Het doel des Konings, in de welsprekende taal dier Pro
clamatie uitgedrukt, » om deze verheffing te doen strekken 
tot een onderpand van de naauwe en broederlijke verbind-
tenis tusschen hem en al zijne onderdanen, en om hun het 
ongestoorde genot te verzekeren \an al de weldaden des vredes 
en der eendragt," werd door onze landgenooten hoog ge
waardeerd en geprezen. Allen schenen zich tot de zelfde 
keus verbonden te gevoelen, om, hij het stijgen der gevaren, 
geene opofferingen Ie groot te achten tot ondersteuning van 
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den Vorst en lot bescherming van het Vaderland. Een al-
gemeene dank- en bedestond, op koninklijken last bij alle 
godsdienstige gezindten gehouden, was mede zeer geschikt 
zoowel ter inwijding der tot stand gebragte vereeniging, 
als tot aankweeking van dien ernstigen zin, welke in het 
naderend gevaar de behoefte aan hoogere hulp ontboezemde. 

De toekomst bekwam allengs een meer dreigend aan
zien. Want hoewel NAPOLEON in het door hem heroverde 
rijk met groote bezwaren van verschillenden aard te kampen 
had, schroomde hij niet geweld en list te bezigen tot eene 
vernieuwde vestiging van zijn gezag en tot uitrusting van 
een aanzienlijk leger. Zijn oude soldaten wist hij ander
maal met geestdrift te bezielen, en zelfs de meesten der 
100,000 krijgsgevangenen, die door de verbondene mogend 
h e d e n naauwelijks uit hunne kerkers geslaakt en in Frank
rijk teruggekeerd waren, schaarden zich gereedelijk aan 
zijne zijde. Weldra kon hij over eene legermagt van on
geveer 200,000 man beschikken, ten einde daarmede de 
verbazende legers der bondgenooten te wederstaan, welke 
hij rondom Frankrijk zag zamentrekken. 

Overeenkomstig de verklaring van den 13 Blaart hadden 
de souvereinen van Paisland en Oostenrijk met Engeland en 
Pruissen twaalf dagen later een plegtig traktaat gesloten, om 
zich gemeenschappelijk tegenover NAPOLEON te stellen en om 
daartoe ieder 150,000 man te velde te brengen: vast be
sloten, om de wapenen niet te zullen nedetieggen vóór zij 
hem het verwekken van nieuwe onlusten onmogelijk ge
maakt- en den vrede van Europa hersteld hadden; terwijl 
zij daarbij andere mogendheden tot deelneming aan deze 
hunne verbindtenis uitnoodigden. 

Juist waren de Engelsche en Hannoversche troepen in 
Februarij uit Vlaanderen en Henegouwen huiswaarts gekeerd 
en in het begin van Maart de Pruissische en Oostenrijksche 
bendon uit de Belgische kantonnetnenten opgebroken, toen 
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zij ijlings bevel ontvingen weder derwaarts te trekken. 
Weldra werd deze beweging algemeen. Reeds den 20 Maart 
werd aan de Staats-courant uit Brussel berigt: » Alles snelt 
»te wapen, van de Zwitsersche grenzen tot aan de Noord-
»zee; alom rukken talrijke legioenen naar de grenzen van 
» Frankrijk op. Aan den Bovenrijn zijn de Beijersche en Wur-
»tembergsche troepen in volle beweging. De Pruissen varen 
» voort de streken van de Moezel en Luxemburg te bezetten. In 
» onze provinciën worden door den moedigen Prins van Oranje 
»twee kampementen geformeerd. Nooit hebben de jaarboeken 
» van Europa zulk eene merkwaardige magtsontwikkeling op-
» geleverd, en alle volken roepen luide de wraak in op het 
»hoofd der gedrochten, die de vrijheid van Europa ander-
» maal belagen." 

Bij gelegenheid van zijne huldiging had Koning WILLEM, 

zoowel in de noordelijke als zuidelijke provinciën, van tal
rijke deputatiën, hem door gewesten en steden toegezonden, 
niet enkel gelukwenschen, maar ook warme betuigingen van 
trouw en verknochtheid ontvangen, met beloften van bereid-
vaardigheid tot groote opofferingen en eenparigen bijstand. 

Hierop steunende, ging de Vorst onvermoeid voort met 
het nemen van gepaste maatregelen, om aan de landsverde
diging alle kracht bij te zetten. De wetten op de Nationale 
Militie en de Schutterijen, kort voor het uitbreken der on
lusten door de Stalen Generaal aangenomen en den 27 
FebruariJ uitgevaardigd, werden in werking gesteld. Den 
Gemeentebesturen werd ten sterkste aanbevolen, alle voeg-
zame maatregelen te nemen om de armee van den staat te 
versterken en de schutterijen op dien voet te brengen, dat 
zij des noods tot verdediging van de grenzen konden mede
werken; een roepstem, welke te Leeuwarden op den S April 
op bijzonder plegtige wijze tot de ingezetenen gerigt werd. 
Voor de eerste, de Militie, waren alle jongelingen van 19 
tot 23 jaren verpligt zich te doen inschrijven; de laatste, 
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de Schutterijen, zouden enkel in steden hoven de 2500 in
woners opgerigt worden en uit personen van 19 tot 51 jaren 
bestaan, en wel als dienstdoende schutterij; terwijl zij in 
andere min volkrijke plaatsen den naam van rustende zou 
dragen, hoewel dáár de bestaande Landstorm of de piekeniers 
voorloopig in stand gehouden zou worden. Tevens werden 
er, met uitloving van /40 handgeld, vrijwilligers opgeroe
pen voor het leger en voorschriften gegeven, dat deze in 
de voornaamste steden eene afzonderlijke compagnie voetvolk 
zouden uitmaken, waartoe in Friesland de steden Leeuwar
den, Harlingen en Sneek werden aangewezen. 

Eene zoodanige alge m eene Volks wapen ing , die, 
zoo ooit, inde gegevene omstandigheden gebillijkt en nuttig, 
ja dringend noodzakelijk geacht moest worden, vond in Neder
land nogl&as in geenen deele bijval. Integendeel werden al die 
krachtige oproepingen vooree r s t zóó flaauw beantwoord, 
dat de staatsstukken dier dagen geene blijken van eenige 
noemenswaardige deelneming vertoonen. 

Waaraan was dit bevreemdend verschijnsel toe te schrijven ? 
ïn het algemeen lag in den Nederlandschen volksaard een 

afkeer van den soldatenstand. Niet dan gedwongen had 
men in vroegere jaren deelgenomen aan de herhaalde con-
scriptiën van NAPOLEON, uit wiens legers zoo weinige Ne
derlanders waren teruggekeerd. Maar juist die conscriptie, 
die berooving van de persoonlijke vrijheid, die dwang om 
te vechten en voor eene vreemde zaak het leven te wagen, 
was een der hatelijkste hulpmiddelen der overheersching 
tot uitbreiding van hare magt geweest, welke men het meest 
verfoeide. Zoodra nu de omwenteling vrijheid van personen 
en eigendommen had gewaarborgd, was niets natuurlijker 
dan de verwachting, dat die conscriptie afgeschaft was, en 
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dat de Staat, als vroeger, door werving of vreemde troepen 
in de behoeften der landsverdediging voorzien zou. 

Men vond zich dus daarin bitter t e l e u r g e s t e l d , dat 
de Souvereine Vorst reeds binnen eene maand na zijne 
terugkomst (den 20 Dec. 1813, Siaats-couranl, no. S) een 
Reglement van algemeene Volkswapeaing uitvaardigde, 
waarin hij, »zich verlatende op het voorbeeld, in nabu-
» rige Rijken gegeven, en op de eenparige denkwijze zijner 
» kundigste raadslieden, verklaarde, voorgenomen te hebben, 
» om de door werving en dienstaanbieding gevormde armee 
»te doen ondersteunen en vervangen door een aanzienlijk korps 
»landmilitie; verwachtende, dat, waar de loting noodzakelijk 
» mogt worden, een ieder zich gereedelijk zou onderwerpen 
» aan bepalingen, hij welke niets anders dan het algemeene 
» welzijn bedoeld is." 

Doch juist dit besluit moet als de vrucht eener toen reeds 
door den Vorst ondervondene t e l e u r s t e l l i n g beschouwd 
worden. Hel is immers onbegrijpelijk, dat zijne zoo 
warm gestelde proclamatie van den 6 December — waarbij 
hij zijnen îandgenooten bij herhaling het: te wapen! te 
wapen! toegeroepen en op grootmoedige opofferingen tot buiten
gewone wapening aangedrongen had — zonder eenig gevolg 
van belang was gebleven, behalve in Friesland, dat terstond 
een groot getal vrijwilligers verschafte(S). 

»Men had mogen verwachten," zegt de Hoogleeraar 
BOSSCHA, «toen de teruggekeerde Oranje-Vorst op den dag 
«waarop hij het oppergezag aanvaardde, met dea meesten 
«nadruk de natie bezwoer, bezwoer bij het heil des vader-
»lands, om te wapen te snellen, dat die eerste stem van 
» den Vorst, dien men even te voren meteene voorbeeldelooze 
«opgewondenheid als een reddende Engel had ingehaald, zou 

(3) Zie de bijzonderheden daaromtrent in mijn vong geschrift. Friesland m 
1813, 88 
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«beantwoord zijn met eene algemeene volkswapening, en bij 
» het regelen vaneen nieuw Staatsbestuur, terwijl de gemoe-
» deren ontvlamd waren van verontwaardiging over de geleden 
«vernedering, scheen de natie niets vuriger te moeten wen-
«schen, dan door het inrigten van eigene strijdkrachten zich 
»te waarborgen tegen de terugkeering dier vernedering en 
» dier ellende. Maar men heeft noch het eene ge-
»zien, noch blijken van het andere.-—Men ging dus 
» aanstonds over tot het huren van vreemde troepen, en vier 
«maanden na 's Vorsten wapenroep had de Landmilitie, op 
»het matig gelal van 20,000 man bepaald, nog niet meer 
»dan 11,462 man onderde wapenen. De uitkomst heeft wel 
«geleerd, dat men zich veilig op de wapenen der Bondge-
» nooten heeft kunnen verlaten; maar de vooroordeelen 
«tegen het so lda t en leven door het volk, 't welk zich 
» gaarne het nakroost der Batavieren noemt, toen, gelijk vroe-
» ger en later, aan den dag gelegd, zijn oorzaak geweest, dat 
» het krijgswezen van den nieuwen Staat op zeer gebrekkige 
»grondslagen heeft moeten opgerigt worden."(4) 

Indien de Nederlanders thans, na ruim vijftig jaren, 
zich nog over hunne verpligting tot de krijgsdienst mogten 
beklagen, en nog niet tot de overtuiging gekomen zijn, dat 
zij een even noodzakelijke steun voor den Staat, als een 
belangrijk middel tot, vorming en opvoeding van vele nog 
weinig ontwikkelde ingezetenen des lands moet genoemd 
worden, dan is hunne eigene onverschilligheid of onwil de 
oorzaak geweest van het opleggen van dezen, voor velen zoo 
heilzamen, hoewel voor sommigen verderfelijken, last. De Re
geering moest tot beginsel aannemen: » de zekerste waarborg 
» voor de onafhankelijkheid van een vrijen Staat tegen vreemd 

(4) J. BOSSCHA, Neêrlands Heldendaden te Land, Leeuw. 1848, III 427, en 
later in zijn voortreffelijk Leven van Willem II, 230,252; 5e druk, 156 en 158, 
waarop zijne prachtige beschrijving \an den oorsprong van den krijgsmans-aard volgt. 
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» geweld, is het gevoel der verpligting tot gewapende dienst 
» bij iederen borger: want onafhankelijkheid is gegrond op 
» magl, niet op regt." 

Zeker was het op nieuw eene t e l e u r s t e l l i n g voorden 
Koning, dat zoo weinigen beantwoordden aan zijne be
tuiging van 25 Maart 1815: » dat de edele zucht der 
»Nederlandsche natie voor vrijheid en zelfstandigheid hem 
» waarborgde, dat alle maatregelen tot beveiliging van het 
» grondgebied eenstemmig en ijverig zullen worden uitgevoerd, 
» en dat, zoodra zijne vaderlijke stern zijne kinderen tot bui-
»tengewone veerkracht zoude oproepen, die stem alomme 
» geëerbiedigd en toegejuicht en met gerustheid en zelfopoffe-
»ring gevolgd zoude worden."(5) 

Was het nu gevoel van eigene on mag t en te groot ver
trouwen op de magt der aanrukkende bondgenooten; was 
het geringschatting van het gevaar, onverschilligheid en 
onwil; of meende men met de naleving van de wet op de mili
tie en de schutterij genoeg te hebben gedaan, — dat er tot 
aan den 10 April zoo geringe blijken waren van opgewekte 
geestdrift en deelneming in de wapening? »De wapenen 
» der Bondgenooten zullen de bevrijding des Lands wel vol-
«tooijen; wat het kleine Nederland bij hunne groote legers 
»zou kunnen voegen, is immers ook niet meer dan een 
«druppel in de zee: dus redeneerde het Volk," volgens 
BOSSCHA, in 1813; ook nog in 181S? Of gold ook toen 
reeds de regel: dat er in Nederland zelden groote onderne
mingen kunnen slagen zonder aanwending van kunstmidde
len? Reeds waren er hier en daar zulke instellingen of 
hulpmiddelen tot aandrang tot stand gekomen. De eerste was 
eene commissie, te 's Gravenhage opgerigt, met GIJSBERT 

(5) Staats-courant, no. 72. Ook zonder verdere aanhaling van bronnen zal 
men wel willen ¥crtrouwen, dat dit geschiedverhaal voornamelijk uit de offici-
eele stukken van het Provinciaal en het Stedelijk Archief is opgemaakt, met 
raadpleging van de geschiedschrijvers van dit tijdvak. 

2 
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KAEEL VAN HOGEMDORP aan het hoofd, die den 28 Maart 
van hare stadgenooten geldelijke bijdragen verzocht, om 
vrijwilligers uit te rusten en dezen, of ook, bij afwezigheid 
of overlijden, hunne vrouwen en kinderen, te ondersteunen. 
Te Amsterdam sloegen in de eerste dagen van April twintig 
aanzienlijke ingezetenen de handen ineen tot vorming eener 
Hoofd-commissie ter daarstelling van een fonds tot aanmoe
diging en ondersteuning van de gewapende dienst in de 
Nederlanden, met het doel om bijdragen te verzamelen tot 
het uitreiken van belooningen aan onze krijgslieden voor 
bijzondere trouw en heldenmoed; tot ondersteuning van ge
wonden en verminkten, en tot het verleenen van hulp aan 
weduwen, weezen en ouders van hen, die in de dienst des 
vaderlands kwamen te sneuvelen. Ook in andere steden 
wenschle zij hoofd-commissiën op te rigten, die sub-com-
missiën zouden kunnen benoemen, ten einde de inzameling 
van gelden voor dit fonds te bevorderen. Den 3 April 
vormde zich ook te Rotterdam eene commissie tot aanmoe
diging en ondersteuning van vrijwilligers in die stad, gelijk 
den 7 April te Leiden met het zelfde oogmerk. En nogtans 
vermeldde het Departement van binnenlandsche zaken den 
10 April wél de ontvangst van talrijke adressen van ver
knochtheid aan Vaderland en Koning in de meest stellige 
bewoord ingen , — zonder nog van eenige blijken van 
vrijwillige dienstneming melding te maken. Daarbij was 
nog eene uilnoodiging gevoegd om geldelijke bijdragen tot 
stijving van 's lands schatkist te verleenen, welke als een 
afzonderlijk fonds zouden beheerd worden. 

Onverklaarbaar inderdaad was deze algemeene traagheid 
in zoo groot een gevaar. In Friesland was daarvoor, zoo het 
scheen, eenige reden te vinden: want, buiten de vele strijd
bare mannen, die onder NAPOLEON uitgetrokken waren(6), 

(C) Men veroorloove mij hier te vermelden, wat mij vroeger onbekend was, 
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was er een buitengewoon groot geîal van ongeveer 600 Vrij
willigers in December 1813 en vervolgens naar Holland ver
trokken; voorts hadden vele anderen vrijwillig deelgenomen 
aan de korpsen infanterie en kavalerie, door de Baronnen 
VAN HEEMSTRA en VAN STTZAMA te Leeuwarden opgerigt, en 
eindelijk was de eerste bijdrage van 1770 man, waarop 
Friesland in de landmilitie gesteld was, reeds den 1 Maart 
1814 in dienst getreden; terwijl de ligting van een groot 
getal jongelingen voor 1815, reeds was ingeschreven, hoe
wel de loting, ten gevolge van het oponthoud, door de nieuwe 
inrigting der militieraden, kantons enz. verwekt, eerst den 
24 April geschieden kon. Doch ook andere provinciën had
den het hare gedaan, en kwalijk kon er ook hier, gelijk 
overal, nu eene andere reden gelden dan: men sliep en de 
slaap was nog niet uit. (Zie Aanteekening 2.) 

Wie was het, die hier deze rust verstoorde, de vrees 
voor het gevaar opwekte, tot wakkerheid, tot handelen op
riep? Zoo het schijnt komt de eer daarvan toe aan hem, 
die, onder den naam van een vrije Vries, eene hartige en 
eu welsprekende opwekking tot het volk deed uitgaan. Dit 
stuk, in de Leeuwarder courant van den 10 April 1818 ge
plaatst, mag te belangrijk geacht worden, dan dat wij het 
hier niet in zijn geheel zouden inlasschen. Het luidde aldus: 

LANDGENOOTEN, VEIESEN ! 

»-Ik heb met U alle omwentelingen sedert de laatste twintig jaren 

doorgeleefd. Met eene ziel vol warme liefde (God weet dit) voor 

het burgerlijk en godsdienstig belang mijnes Vaderlands heb ik 

dat BOSSCHA (Heldendaden, III 399) in zijne beschrijving van den Veldtogt naar 
Rusland spreekt van «twee honderd jonge, krachtige Friezen, van de ligting van 
»1811, bestemd voor het 124e Regiment, die in gezelschap van elkander gezond 
»en welgemoed den marsch van 500 uren tot Polotzk hebben voibragt; doch die 
»in het vijandelijke land in korten tijd allen bezweken zijn onder menigerlei 
=ziels- en ligeliaamslijden." 
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duizendwerf mij beklaagd over de verminderde welvaart, de ver
meerderde twisten, de verminderde zedelijkheid en godsdienstigheid, 
de vermeerderde loszinnigheid in zeden en in den godsdienst, nrelke 
hand over hand toenamen. In gelijke mate nam uwe welvaart af. 
AJles kwijnde. Onderling verdeeld, ontbrak het U aan kracht en 
moed, om uwe zelfstandigheid, uwe onafhankelijkheid te bewaren. 
Gij hebt U een veeltal regeeringsvormen opgedrongen gezien. Gij 
zijt eindelijk ingelijfd inde groote natie, die, helaas! door zedenbe-
derf en het schikken naar de omstandigheden zoo onbegrijpelijk 
klein is. Gij moest uwe vrijheid en onafhankelijkheid verliezen. Gij 
hieldt op een afzonderlijk volk te zijn. Nederlanders! wier voorva
ders eenmaal slechts de bondgenooten van eene alles overwinnende 
natie wilden zijn. Vriesen! Gij, die sedert achttien eeuwen uwen 
naam, uw land, uwe regten meestal ongeschonden hebt bewaard. 

Nederlanders! Vriesen! Gij, wier voorvaders geld en bloed veil 
hadden tot afschudding van het Spaansche juk, gij zaagt U en 
uwen naam verzwolgen door eene natie, in taal, zeden en karakter 
geheel aan U vreemd. 

Nederlanders! Vriesen! Nog eenmaal schonk God, voor wien zich 
ook de wereldheerscher moet nederbuigen, U uw volksbestaan en 
uwe onafhankelijkheid weder. Gij werdt door het gunstig bestuur 
des Oneindigen niet alleen weder een volk. Neen! met meerdere 
glans herrees uwe oude glorie uit hare asch. Uwe grenzen werden 
uitgebreid. Een naburig volk, hetgeen gij vroeger uwe Landge-
nooten mogt noemen, werden weder uwe Landgenooten, en met 
hen vereenigd verdubbelde zich uwe magt. Een Vorst, wiens edele 
Voorvader met U den strijd voor vrijheid en afhankelijkheid, met 
opoffering van geld en bloed, zoo edelmoedig streed, werd door U 
zelven tot het bestuur geroepen, Zijne ervaring, zijne deugden, zijne 
godsvrucht, zijne verklaarde zucht voor onverdeelde eendragt en de 
bescherming der gelijke regten onder alle standen, voorspelden U 
rust, vrede en welvaart. De Souvereiniteit aan denzelven gegeven, 
nam de zwakheid en tegenwerking van een vroegeren regeeringsvorm 
weg. Deze, gelijk ook hoogstdeszelfs komst tot den troon, vernie
tigden voor altijd den oorsprong en den naam zelven van aloude 
twisten. In den tijd van een jaar zaagt gij meer goeds daargesteld, 
vrede en welvaart meer bevorderd, de godsdienst meer gehandhaafd, 



FRIESLAND IN 1816. 21 

het onderwijs meer aangemoedigd, dan gij had kunnen denken en 
verwachten. 

Zoodanige zegeningen en uitzigten heeft God nog eenmaal weder 
aan U toevertrouwd. Meer dan gij kondet verwachten, is U ge
geven geworden. Thans moet het blijken, welken prijs gij op de-
zelven stelt. Thans moet gij aan geheel Europa bewijzen, of U 
uwe voorregten, uwe vrijheid en onafhankelijkheid even veilig toe
vertrouwd werden dan aan uwe voorvaderen; of gij dezelve, even 
gelijk zij, weet te beschermen; of gij waardig zijt, den naam van 
Nederlanders, van Vriesen te dragen , dan of gij het verdient, dat 
uw naam en de naam van uw land voortaan voor eeuwig verge
ten worde. 

Dat tijdstip kan weïîigt daar zijn. De gebeurtenissen in een 
naburig land kunnen weldra voor uw onafhankelijk volksbestaan 
gevaarlijk worden. Nederlanders! Onder Gfods zegen kochten uwe 
voorvaders hunne onafhankelijkheid, na tachtig jaren strijds, met 
hun goed en bloed. In minder dan tachtig dagen hergaf God U 
dezelve en betrouwde U op nieuws dit, door uwe eigene twisten, 
verloren geschenk. 

Nederlanders! Vriesen! Zoudt gij nu op nieuws dezelve weder 
willen verliezen ? Zoudt gij lafhartig de uitkomst willen verbeiden en 
naar gelang der omstandigheden U willen voegen in uw lotP Zoudt 
gij dit? Dan ruste eeuwige schande op uwen naam! Neen! her
neemt den moed! zet alle angstvallige berekeningen ter zijde. Ver-
eenigtU, zonder over geringere onaangenaamheden te klagen, rondom 
uwen Edelen Vorst. Toont, dat gij den naam van Nederlanders, 
van vrije Vriesen, waardig zijt. Grijpt met heldenmoed de wapenen 
aan, en dat het eiken vreemdeling berouwe den eersten vijandelijken 
voet op uwen geboortegrond gezet te hebben. Mannen! jongelin
gen! grijpt de wapenen aan. Vrouwen! moeders! smeekt, dringt 
uwe mannen en kinders, dat zij U beschermen, dat zij hun bloed 
voor U storten, opdat gij kunt blijven leven naar uwe eigene zeden, 
en vrij en onafhankelijk sterven. 

Nederlanders! Grijpt de wapenen aan. Laat de verdediging van 
uw grondgebied niet aan anderen over! De God der Vaderen is 
met U! Voorvaderlijke Godsvrucht en aloude Vaderlandsliefde doe 
U , als één man, U aanbieden ter bescherming van uw vaderland; 
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en, is het nood, den laatsten zoon en den laatsten penning te 
offeren aan de bescherming uwer zelfstandigheid! en moest (hetgeen 
God zal verhoeden!) ook de uiterste inspanning uwer krachten vruch
teloos bevonden worden, dan opene de hand der moeders en vrou
wen eenen weg voor de Zee, opdat zij weder een Land en Volk 
verzwelge, hetgeen, door de hand des Oneindigen en eigene veer
kracht, zich ontworstelde aan hare baren." 

*EEN~ VEIJE VRIES." 

Voorzeker schonk het aan den onbekend gebleven schrij
ver eene groole voldoening, dat die warme taal doel trof; 
dat zij de slapenden wakker schudde, en dat zij binnen 
twee dagen drie krachten in het leven riep, van waar de 
hulp moest komen, namelijk: van de gewapende Burger-
rnagt, die zich tot landsverdediging beschikbaar stelde; van 
de ouden en gegoeden, die geld wilden verschaffen, en van 
de jongelingschap, die vrijwillig naar het zwaard greep, 
om voor Vaderland en Koning te strijden. 

Aan het hoofd der Stedelijke Schutterij van Leeuwarden 
stond destijds als Luitenant-Kolonel en Kommandant de heer 
SOFFRIDUS SALVERDA; een man, die aan eene kloeke gestalte 
eene goedhartigheid, en aan ijver voor het algemeen belang 
een moed paarde, waarvan de herinnering nog bij velen 
levendig is. In den namiddag van den 11 April riep hij 
zijne manschappen in het toenmalige Tournooiveld, bewesten 
den Prinsentuin, tot eene inspectie bijeen, na wier afloop 
hij het bataillon rondom den staf een kring formeeren deed, 
in welks midden hij aanving te spreken over het groot ge
vaar, dat Vaderland en Koning bedreigde; over de vrees 
voor de hernieuwing der dwingelandij, waaraan men naau-
weîijks ontworsteld was; over den pligt om te helpen en te 
redden, wanneer men in zich zelven de kracht daartoe ge
voelde, en over de vaderlandsche gezindheid zijner man-
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schappen, van wie hij verwachtte, dat allen zich bereid 
zouden verklaren om tot verdediging van de grenzen des 
Vaderlands op te trekken, zoodra de Koning hen daartoe 
roepen zou. Die toespraak, met waardigheid en eene bewe
gelijke stem gehouden, trof allen en vond onverdeelden bij
val. Een driewerf herhaald: Leve de Koning! bekrachtigde 
het kloek besluit van allen, die overtuigd waren een goed 
en groot werk te willen doen, en de schutterij scheidde 
met een geestdrift en moed, welke zij aan hare sladgenoo-
ten mededeelde. 

Nog den zelfden dag gaf de waardige man, die zijn oog
merk zoo gelukkig mogt iereiken, van dit besluit kennis 
aan den Gouverneur, Jhr. I. ÆBINGA VAN HUMALDA, in de 
volgende schoone missive: 

Leeuwarden, den 11 April 1815. 

Sedert de afschudding van het Eransche juk begon Nederland 
adem te scheppen. 

De aan Europa geschonkene vrede voorspelde aan ons land een 
geluk, hetwelk hetzelve sedert lang niet gekend had. 

Onze voorname bronnen van voorspoed werden weder geopend, — 
koophandel en scheepvaart begonnen te herleven. 

Elk Nederlander acht zich gelukkig onder het zacht bestuur van 
Zijne Majesteit onzen geliefden Koning. 

Elk Nederlander veracht daarentegen den gewezen Keizer der 
Eranschen , die, Elba ontvlugt, voet aan land gezet heeft, om, zoo 

hij Tconde, de rust van Europa weder te storen. Zoo hij Jconde, 
zeggen wij: dan het behage den Hemel, de door de geallieerde 
Mogendheden genomene maatregelen op de beste wijze te zegenen 
en met een gewenschten uitslag te bekroonen, opdat Napoleon niet 

hunne, hetgeen hij wil. 

Ieder zal dan gerust op zijne woonplaats zijn beroep blijven 
waarnemen ten nutte van den Lande en van de zijnen. 

Doch worde het onverhoopt noodzakelijk, dat de Schutterij ter 
verdediging van de grenzen worde opgeroepen, alsdan zal Zijne 
Majesteit de Schutterij van Leeuwarden, welke steeds met de beste 
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gezindheid bezield is, dadelijk bereid vinden ter verdediging van 
ons Vaderland toe te snellen , en daardoor hunne verknochtheid voor 
den Koning aan den dag te leggen. 

De Schutterij verzoekt Uw HoogwelGeborene deze hunne gevoe
lens ter kennïsse van onzen geliefden Monarch te brengen. 

De Schutterij van Zeeuwarden, 
uit naam van dezelve, 

Aan den Heer Gouverneur S. SALVEKDA, 
der Provincie Vriesland. Lt.-Colonet en Commandant. 

De Gouverneur deelde dit stuk dadelijk mede aan dea 
Secretaris van staat voor de bînnenlandsche zaken, met 
verzoek, om het ter kennis te brengen van den Koning. 
Deze, getroffen door dit blijk van vaderlandsliefde, gelastte 
den Secretaris, de Schutterij van Leeuwarden zijne gevoelens 
van tevredenheid en goedkeuring kenbaar te maken voor 
haar onvoorwaardelijk aanbod. De missive, welke deze 
betuiging des Konings bevatte en waarin tevens de vesting 
Nijmegen als het punt werd aangewezen, waarheen de 
schutterij zich in geval van nood zou hebben te begeven, 
werd den 22 Mei aan het verzamelde bataillon plegtig voor
gelezen, en »met de ondubbelzinnigste blijken van vreugde 
»ontvangen." (Zie verder Aanfeekening 3.) 

Den volgenden dag, den 12 April, kwam te Leeuwarden, 
onder voorzitting vanden geachten Burgemeester, Mr. BERN-

IIARDUS BÜMA, eene vereeniging van aanzienlijke en vermo
gende personen tot stand, die, uit vrijwillige bijdragen, een 
fonds wilden verzamelen, ten einde personen uit de lagere 
standen, die de wapenen konden voeren, tot de krijgsdienst 
aan Ie moedigen, door hun het uitzigl te geven op premiën 
en belooningen voor blijken van bijzondere trouw en helden
moed, op ondersteuning bij verminking en op onderstand 
van weduwen, weezen of ouders, voor 't geval zij in dienst 
van den Slaat kwamen te sneuvelen. Om dit doel te be-
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reiken en in 't algemeen het belang des vaderlands zoo veel 
mogelijk te bevorderen, verbonden zich deze edele mannen 
onder den naam van: de Commissie in Vriesland lot aanmoe
diging van 's Lands militairen dienst, en lieten zij, ter 
opwekking van den vaderlandschen geest des volks, een 
krachtig woord tot de Friezen uitgaan, hetwelk in de 
Leeuwarder courant geplaatst en, met eene aanbeveling van 
den Gouverneur, door tusschenkomst van de Gemeentebestu
ren, hij duizenden afdrukken verspreid werd. (Zie Acmtee-
kening 4.) Het luidde aldus: 

INWONERS VAN VRIESLAND ! 

Toen op liet einde des jaars 18IS ons gewest met het overig 
Nederland zich bevrijd zag van het juk der vreemde overheersehing, 
op eene even wonderdadige als verrassende wijze, was het eerste ge
voel en de algemeene stem, dat men zich dezer groote verlossing en 
Goddelijke weldaad steeds waardig behoorde te gedragen, en het 
pand der weder bekomene onafhankelijkheid met vereende krachten, 
en met afzwering van alle vorige partijschap en verschil over staat
kundige gevoelens, moest trachten te bewaren en tegen allen aan
val te verdedigen. 

In dezen geest spraken openbare redenaars voor talrijke scharen 
van toehoorders. 

Op dezen toon zongen Nederlandsche dichters, wier gevoel ont-
vonkt werd bij het aanschouwen van gebeurtenissen, welke niemand 
ongevoelig konden laten. 

Dit was de inhoud der godsdienstige redevoeringen en lessen, 
welke van de lippen der gewijde redenaars onder ons afvloeiden. 

Dan de spoedig geëindigde oorlog en de aanvankelijke rust, welke 
geheel Europa al ras na de verlossing van ons vaderland mogt 
smaken, waren oorzaak, dat de noodzakelijkheid tot werkdadige be
scherming der verkregene voorregten voor ons niet meer bestond. 

Wij begonnen eene aangename kalmte te genieten, en zagen met 
welgevallen de zaden van algemeene rust, welvaren en voorspoed 
gestrooid, in het blijde vooruitzigt, dat die onder de zorg van een 
weldadig bestuur zich gelukkig ontwikkelen, en door de eendragtige 
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pogingen van een dankbaar volk gekweekt en voortgeplant, eenmaal 
welige vruchten zouden dragen , en bloeijen als in de dagen van oucls. 

Thans wordt dit heerlijk vooruitzigt eensklaps bewolkt. 
De gebeurtenissen, onlangs in Frankrijk voorgevallen en aan 

niemand uwer onbekend, hebben ijlings, gansch Europa door, 
schrikvolle herinneringen doen ontstaan, en aanleiding gegeven, dat 
van alle kanten maatregelen genomen worden, om een mogelijk 
kwaad te weren, en de pas herstelde rust der wereld op duurzamen 
grond te vestigen. 

Ook onze geliefde en geëerbiedigde Vorst werkt met al de magt 
en klem, Hem bij de Grondwet toevertrouwd en verzekerd, mede 
tot dit heilrijk doel, en wij mogen gerust vertrouwen, dat Deszelfs 
vaderlijke bezorgdheid geene middelen onbeproefd zal laten, om den 
Staat te hoeden voor alle dreigende, en te verdedigen tegen alle 
werkelijke gevaren. 

Doch het is niet genoeg, dat wij deze pogingen van onzen Koning 
toejuichen en daarin berusten: neen, thans is de tijd daar, dat 
wij toonen moeten gedachtig te zijn aan de weldaden, welke ons de 
Goddelijke Voorzienigheid zoo wonderdadig heeft geschonken. Thans 
moet een ieder zich bereid en vaardig toonen, om het geluk, dat hij 
verkregen heeft, naar vermogen te beschermen. 

Het is niet aan een iegelijk gegeven, ja het is niet aan een iege
lijk geoorloofd, dit op dezelfde wijze te doen: terwijl de een, in de 
gelederen der dapperen geschaard, het leven waagt en opoffert voor 
het heil des vaderlands en der zijnen, moet een ander zorgen, dat 
deze gelederen voltallig gehouden,—dat bewijzen van bijzonderen 
moed en dapperheid beloond, — dat wonden, in den dienst des va
derlands bekomen, verpleegd en geheeld, — dat nagelatene vrouwen 
en kinderen der zulken, die voor de goede zaak gevallen zijn, voor 
gebrek en kommer beveiligd worden; en wanneer ieder zóó het zijne 
toebrengt tot het algemeene welzijn, mag men hopen, dat orde, 
rust en veiligheid onder ons bestendig zullen wonen. 

Men zegge niet dat het gevaar min dringend, althans voor ons 
zoo gelukkig gelegen gewest min dringend is, en dat men dus ook 
hier geene voorzorgen behoeft te nemen, welke in dit oogenblik als 
te vroegtijdig, en bij een werkelijk bestaand gevaar als onvoldoende 
kunnen beschouwd worden. 
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Is het dan niet beter in omstandigheden als de tegenwoordige 
eerder iets te veel dan te weinig te doen? en zoude het ons niet 
voor altijd en allersmartelijkst berouwen, wanneer wij ons immer 
konden verwijten, iets verzuimd te hebben tot afwering van een 
kwaad, dat ons gezamenlijk in de diepste ellende zoude dompelen? 

Ja, moet ons de gelukkige ligging van het gewest, dat wij be
wonen, en de overdenking, dat wij daardoor van de ellenden en 
jammeren, welke andere oorden van ons vaderland meer dan eenmaal 
drukten, tot dus verre gunstig verschoond werden, niet veeleer tot 
een spoorslag dienen, om onze dankbaarheid op te wekken, en ons 
met verdubbelden ijver en krachten te doen medewerken ter be
vordering van het algemeene welzijn ? 

Weg dan met alle bedenkingen en angstvallige berekeningen! 
Vriesen, toont dat gij voor geen bewoner van eenig ander oord des 
vaderlands wilt onderdoen; toont aan de wereld, dat hier bij oude 
Vriesche trouw ook nog voorvadeilijke moed en mededeelzaamheid 
gevestigd zijn, en werkt dierhalve mede ter bereiking der oogmer
ken , welke zich de ondergeteekenden hebben voorgesteld, en waar
van zij U , op het voetspoor van soortgelijke ontwerpen in naburige 
gewesten, het volgende mededeelen. 

Zij noodigen namelijk hunne Landgenooten uit, om bij inteekening 
een fonds te verzamelen, hetwelk de ondergeteekenden aanbieden 
onder hun onmiddelijk toeverzigt en verantwoording te nemen, en met 
behulp van vaderlandlievende medeingezetenen te doen strekken : 

a. Tot het uitreiken van belooningen, op aanwijzing van het 
Gouvernement, aan de zoodanigen, die blijken zullen gegeven 
hebben van bijzondere trouw en heldenmoed in 's Lands dienst. 

i. Tot het verleenen van ondersteuning aan dezulken, die eervolle 
wonden bekomen, of verminkingen in de verdediging des 
vaderlands ondergaan zullen hebben. 

e. Tot ondersteuning van Weduwen, Weezen of Ouders van die
genen, die voor het behoud des vaderlands zouden mogen 
gesneuveld zijn. 

cl. Tot het uitlooven van premiën ter bevordering van de v. er-
ving voor 's Lands armee. 

e. Tot het bevorderen, eindelijk, van alles, wat voor den dienst 
des Lands in de tegenwoordige omstandigheden meest gepast, 
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en aan de hoegrootheid van het te zamen te brengen fonds 
geövenredigd zal geoordeeld worden. 

De wijze op welke, en de plaatsen waar de inteekening zal kun
nen geschieden, zal door de ondergeteekenen onverwijld nader wor
den bekend gemaakt, die overigens zich zullen bevlijtigen, om alles 
toe te brengen, wat tot bevordering van het heilzaam oogmerk, dat 
zij zich voorstellen, zoude mogen strekken, en diensvolgens gaarne 
alle inlichtingen zullen ontvangen, welke tot zoodanig einde dienstig 
kunnen zijn. 

Leeuwarden, den 12den April 1815. 

B E E N H . BUMA. M. C. W. DD TOUE VAN 
0. E. E. COLLOT D ' E S C U E Y . BELLINCHAVE. 
A. A. VAN ANDEINGA DE B. VAN DER HAEE. 

KEMPENAEE. P. ZEPEE. 

M. DE WITH. P. CATS. 
B, P. VAN EIJSINGA. G. BUTSING. 

Op den zelfden 12 April gaf de heer GERHARD DORIS 

SIMON, toenmaals Controleur der indirecte belastingen te 
Leeuwarden, uitvoering aan een door hem ontworpen plan, 
dat den bijval van eenige zijner bekenden mogt verwerven, 
om pogingen aan te wenden lot oprigting van een corps 
vrijwilligers, die zich ter verdediging van het vaderland 
beschikbaar zouden willen stellen. Na den Gouverneur der 
provincie hun besluit medegedeeld en zijne goedkeuring en 
belofte van ondersteuning hierop ontvangen te hebben, stel
den zij op genoemden dag, toen hun getal reeds tien be
droeg, eene circulaire van den volgenden inhoud: 

Leemmrden, den 12 April 1815. 
Mijn Heer/ 

Het goede voorbeeld, dat onderscheidene Provinciën hebben gege-
•\ en, door het oprigten van Vrijwillige Corpsen, ter verdediging van 
ons Vaderland, kon niet anders ten gevolge hebben, dan de op
wekking van de geestdrift der Vriezen. Geheel bezield met deze 
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geestdrift, namen wij dan het besluit, om, met een genoegzaam ge
tal Jongelieden, een Corps Vrijwillige Jagers of Scherp-Schutters op 
te rigten en ons als zoodanig ter verdediging van het Vaderland 
aan Z. M. aan te bieden. Het is met voorkennis van den Heere 
Gouverneur, dat wij dit ons voornemen ter Uwer kennis brengen, 
die zulks niet alleen wel heeft willen agreè'ren, maar ons buitendien 
heeft toegezegd, zoodra een genoegzaam getal Jongelieden zich bij 
ons zoude voegen, de alsdan te doene voordragt bij het Gouver
nement te zullen appuijeeren. 

Ten einde dan zoo spoedig mogelijk eene zoodanige voordragt 
worde gedaan, inviteeren wij UBd. bij dezen, om toe te treden tot 
het getal van diegenen, welke er zich een eer en pligt uit maken, 
om ter verdediging van het Vaderland mede te werken. 

Dit Uw voornemen zijnde, wordt UEd. verzocht zich te vervoegen 
bjj den Heer G. D. SIMON. te Leeuwarden, bij wien eene Lijst van 
aanteekening berustende is, welke iederen morgen van 9 tot 13 uren, 
uitgezonderd Zaturdag en Zondag, open zal liggen. 

In het tegenovergesteld geval solliciteeren wij UEd. antwoord 
aan evengemelden Heer binnen vier dagen te doen toekomen. 

Wij hebben de eer met de meeste achting te zijn, 
Mijn Heer! 

Uw Dienstw. Dienaren, 
G. D. SIMON. C. VAN DER POEL. 
G. A. AVENHORN VAN NAUTA. G. VAN SCHELLE. 
J. C. DRIESSEN. D. EUITINGA. 
J. ZEPER. K. VAN DER VEEN. 
B. A. VAN BOELENS. J. W1NTHOLT. 

Zij verzonden deze uitnoodiging aan een groot getal jon
gelingen in deze provincie, die, naar hun oordeel, tot dit 
doel zouden kunnen medewerken, en vermogend genoeg 
waren, om, even als zij, zonder genot van soldij 
te dienen en zich zelven uit te r u s t e n , met 
uitzondering van de wapenen, welke hun door het Depar
tement van oorlog verstrekt zouden worden. Bij velen 
vond de zaak bijval; binnen korten lijd nam bun getal toe, 
en eerlang hadden zij het genoegen het korps tot een getal 
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van 66 man aangegroeid te zien, waarvan de voorloopige 
formatie en instructie aan den heer VAN DER LINDE, gewe
zen officier bij de lanciers, opgedragen werd, Intusschen 
zonden zij den Koning een verzoekschrift, om aan hen, uit
makende de eerste deelnemers aan de compagnie vrijwilligers 
van Leeuwarden, te willen toestaan, dat zij, in plaats van 
hen in te deelen bij een der bataillons Landmilitie, als 
compagnie verbonden mogten worden aan een bataillon 
Jagers te voet en om zich daarvan de monteering en het 
wapen te mogen aanschaffen. 

Nadat zij den 1 Mei reeds des Konings goedkeuring op 
hunne aanbieding, met betuiging van zijne bijzondere tevre
denheid, mogten ontvangen, zagen zij den 11 Mei ook aan 
hun verzoek voldaan en zich bij het bataillon Jagers 
no. 16 ingelijfd, behoudens den naam van Compagnie Vrij
willige Jagers van Vriesland, Den volgenden dag werden 
hun als officieren toegevoegd de heeren L. BROuëEius VAN 
NIDEK, Kapitein, M. HANEGRAAFK, le Luitenant en J. LOTJENS 

2e Luitenant, allen behoorende tot eene Oostindische bri
gade, wier vertrek wegens den nood des vaderlands was 
uitgesteld. Twee tamboers en een hoornblazer voltooiden 
weldra de compagnie, die hare onder-officieren en korporaals 
zelve koos.(7) 

Terwijl de compagnie gekleed en gewapend werd en zich 
dagelijks ijverig in den wapenhandel oefende, om op het 
eerste bevel der regeering marschvaardig te zijn, werd 
er ook onder de Studenten der Leidsche Hoogeschool 
eene Compagnie Vrijwillige Jagers opgerigt, die zich op ge
lijke wijze hadden aangeboden hun arm aan Vaderland 
en Koning te wijden. Die compagnie bestond uit 83, man, 

(7) De -verdere lotgevallen van dit koips zullen, eveti als die der vermelde 
Commissie, in het vierde en vijfde Hoofdstuk worden medegedeeld. 
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onder welke 8 Friezen waren, en wel de heerai: S. BROU
WER, van Leeuwarden, Med.; G. J. D. DE ROOCK, van Sneek, 
Med.; M. SIDERIUS DE W A L , van Leeuwarden, Theol; P. FEY-

TAMA TJALLINGII, van Earlingen, Med.; R. FONTEIN, van 
Franeker, Med.; C. U. J. HUEER, van Leeuwarden, Med.; 
C. J. VAN DER VEEN, van Leeuwarden, Jur.; R. REGENBOGEN, 

van Franeker, Theol. De drie eersten genoten zelfs de eer 
van gekozen te worden tot Sergeant-majoor, Sergeant en 
Fourier. (Zie Aanteekening 5.) 

» Het is in moeijelijke tijdstippen, dat groote Natiën, even 
» als groote Mannen, de volle kracht van hun karakter ten 
»loon spreiden, en een voorwerp van bewondering worden 
» van de nakomelingschap." Dit gezegde van Keizer NAPO
LEON^) is evenzeer bewaarheid door hem zelven, toen hij, 
gedurende de honderd dagen zijner vernieuwde regeering met 
uiterste krachtsinspanning weder eene verbazende krijgsmagt 
tot bevestiging van zijn gezag hijeenbragt, als het gebleken 
is in de mogendheden van Europa, die al hunne strijd
krachten vereenigden tot een gedachten tegenstand aan den 
herboren Overweldiger. Maar ook in ons Vaderland heeft 
dat woord ia 1815 zijne vervulling gevonden. Al mogt het 
zich niet onder de » groote Natiën" tellen •— ook de kleine 
Staat der Nederlanden gevoelde zich groot en sterk, toen 
eenmaal — al was het ook laat — bij zijne burgers de be
wustheid van den heiligen pligt ontwaakt was, om, ieder naar 
de mate zijner krachten, hulp te bieden en de gemeen
schappelijke zaak der vrijheid te steunen; toen met den 
moed ook de hoop werd opgewekt, dat — even als in vroe
gere oorlogen zoowei ter zee als te land —• de nood en de 
pligt »groote Mannen" zouden vormen in de worsteling 

(8) In zijne toespraak aan de Kamer der Pairs, den H Junij 1815 Zie 
SiuutT. Jaaiboeken van het Komngnjh di yedetlaiden, 1815, I 191 
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legen het geweld. De liefde tot het vaderland nam toch 
toe, naar mate het gevaar dreigender werd van het verlies 
eener onafhankelijkheid, welke men te hooger leerde schatten , 
als men de nu reeds verworvene voorregten vergeleek met 
de grievende kwellingen en smadelijke onderworpenheid, 
welke dat vaderland eens van den zelfden dwingeland had 
moeten verduren, die nu weder de grenzen naderde om de 
verlorene prooi op nieuw te veroveren.(9) Zoo ontwikkelde 
de nood burgerdeugden en vaderlandsche gezindheden, 
welke in tijden van vrede sluimeren.(10) Deze, opgewekt 
en aangevuurd door dichters en redenaars, vonden ook 
voedsel in de godsdienstige toespraken, welke men van den 
kansel hoorde. Zoo sprak de geachte leeraar der Hervormde 
gemeente te Leeuwarden NICOLAAS LOBRY op den 7 Mei zijne 
hoorderen onder anderen op deze wijze aan: 

» Gij weet, M. G. in welke omstandigheden het lieve Va-
» derland zich thans bevindt. — De Verdrukker der Wereld 
••> heeft do edelmoedigheid zijner Overwinnaars met den snood-
»sten ondank vergolden. Die tiran moet neergeworpen en 
«zijn zetel verbrijzeld worden, indien de wereld niet ander-
»maal ten prooi zal wezen aan de ellende en verwoesting. — 
»De voornaamste middelen, die daartoe dienen kunnen, 
» zijn gebed, geld en wapening. Een iegelijk, wiens gesteld-
»heid en omstandigheden dat eenigzins gedoogen, moet zich 
«oefenen in den Wapenhandel, zich ter beschikking stellen 
» van den geëerbiedigd en Vorst, aan wiens vriendelijke zovge 
» en wijs beleid onze bescherming is toevertrouwd, — op-
»komen zoodra Hij wenkt, — en zijn bloed en leven voor 
»liet behoud des Vaderlands niet te dierbaar achten. — 

(9) Een loeiend tafereel van al de veischukkiiigen der overheersching was 
toen kort te voren uitgegeven door Mi 4. A. VAH BOELEKS te Olterteip, Piesident 
der Air Regtbank te Heeiemeen, wiens zoon als Garde u'honneur was uitge-
Uokken geweest, in een dicht-tuU, getiteld Aan mij-n Vaderland Leeuw 1814. 

(10) Zie Aanteekemng 6. 
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«Kan ieder zich niet verbinden tot persoonlijken dienst, 
» dan moet hij denzelven te minsten bevorderen door milde 
«giften — De Held, die zijn zwaard ter onzer verdediging 
«aangoidt, moet verzekerd wezen, dat het hem aan het 
» noodige met ontbreken zal, dat de blijken van dapperheid 
» niet onbeloond, zijne Weduwe en Weezen niet onverzoigd 
» zullen zijn, als hij gewond of weggerukt wierde. 

> Toont alzoo, dat gij Vadeiland&hefde bezit en dat gij U 
» veider wilt oefenen in deze edele en weldadige deugd' — 
» Roept zij U te wapen, mijne Medeburgers' hoe verblijd ik 
-> tnij, dat gij aanvankelijk niet doof zijt voor hare stem en 
»in het hoorea naar dezelve reeds de bewoners van som-
.> mige andere plaatsen ovei treft' Hoe vaardig nam de 
» Schutterij van deze Stad den voorslag van bare Hoofden 
> aan, om ter verdediging toe te snellen, waar de nood hen 
» nep' —• en behalve deze heeft zich immers nog een aan-
» meikehjk getal Jongelingen uit dit Gewest tot den krijgs-
» dienst veibonden? •— Lof en dank zij IJ toegebragt, edel-
» moedige Vaderlanders' — Volhaidt met standvastigheid in 
» uw kloek besluit, — en als het gevaar TJ ten strijde dujft, 
»zij de AUnagtige uw Beschermer. Zijne goedheid voere 
»TJ met lauweren bekroond in ons midden en aan onze 
«hailen terug' — Uw voortreffelijk voorbeeld worde door 
» velen gevolgd, en de naam \an Vnesland zij alomme 
i> beroemd door de menigte en door de dapperheid van 
«zijne strijders' •— Zijn er Jongelingen onder mijne hoor-
»ders, die zich nog met tot den krijgsdienst aanboden, 
» en dat echter kunnen en mogen, •—• o aarzelt dan niet' 
» De Koning wenkt, — zijne Zonen gaan ü voor, — uwe 
» makkess 'volgen, — de schimmen uwer edele Voorvaderen 
«staren op uwe keuze, —• de burgeipligt gebiedt, — de 
»loopbaan des roems staat vooi U open, —• het bedreigde 
»Vadeiland strekt zijne armen naar U uil' — En de stujd, 
> dien het voeren moet, is geen stujd voor eene nietige 

3 
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»beuzeling, maar voor Goed en Bloed, — voor Vrijheid en 
»Eere, — voor Godsdienst en Zeden, — voor Alles, wat 
»ons dierbaar en heilig is. 

» Roept de Vaderlandsliefde U tot milde giften, — welaan 
»dan, gegeven met ruime harten en volle handen! — Nooit 
»kunt gij geven tot edeler doel, en iedere gifte is gering in 
«vergelijking met het kwaad, dat zij bestrijdt. Boven an-
" dere Gewesten is Vriesland verschoond en gezegend, en 
» deze onderscheidende goedheid van God eischt een dubbel 
»offer van het dankbare hart! — Naderen wij tot Hem, 
» aan den eenen kant met diepe verootmoediging, maar ook 
» aan de andere zijde met kinderlijk vertrouwen, en bidden 
» wij met deze gevoelens bezield voor den Vrede van Neder-
»land! Wel moeien zij varen, die dat beminnen/"(11) 

Zulk eene warme taal was inderdaad wel geschikt, om 
de fiaauwhartigheid van velen te helpen verdrijven, die, 
van het bestaande gevaar onkundig, en daarom ijverloos, 
thans begonnen te beseffen, hoe zeer de dreigende houding, 
door NAPOLEON aangenomen, opofferingen van goed en bloed 
eischte. In Holland was het onze Friesche schrijver Mr. 
J. SCHELTEMA, die, reeds sinds den 17 Maart, door drie 
geschriften: Bemoediging, Opwekking en het Vaderland en 
de Franschen, no. 1—17, de » wankelmoedigen en zwaartil-
»lenden onder het volk" tot werkdadige belangstelling, tot 
volhardenden moed en tot vaderlandlievende opofferingen 
aanvuurde. Hij wees er ook op, hoe eens, in gelijken nood 
des vaderland, in 1672, toen koning LODEWIJK XIV met 

(11) Tot kenschetsing 'van den geest dier dagen achtte ik de mededeelmg 
van dit breede uittreksel hier gepast. Deze Leerrede over de Vadei landshefde 
(naai Psalm 122: 6j is toen uitgegeven bij J. W. BROUWER, ten vooideele van 
het fonds ter aanmoediging \an de kiggsdienst. 
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zijn magtig leger bij het Tolhuis over den Rijn was getrok
ken, en de Prins van CQNDÉ het voornemen had om in eens 
tnet 40,000 man op Amsterdam aan te rukken,-—hoe toen 
dit voornemen eensklaps was verijdeld door het moedig ge
drag \an het ruiter-regiment Blaauwe Friezen van den ge
neraal VAN ÂYLVA, dat, na verraden te zijn, zóó dapperen 
wederstand bood, dat vele Fransche grooten sneuvelden en 
ook CONDE gekwetst werd, hetgeen zoo gewigtige gevolgen 
had, dewijl daardoor zijn plan mislukte, om de republiek in 
de harlader te treffen(12). 

De oproeping des Konings, die men lang voor over
dreven had gehouden, toen hij der natie »de diep ge-
»gronde overtuiging trachtte in te boezemen, dat de ver-
» eeniging van alle krachten, van verstand en wil, tot alles 
»wat tot heil van 't vaderland kon strekken, de hoogste 
»pligt van 't oogenblik was voor elk ingezeten ,'* werd nu 
gewettigd in het oog der onbekommerden. De maatregelen 
van den jeugdigen Prins van Oranje, — die, in weerwil der 
meening van anderen, van den beginne af » de overtuiging 
»had, dat er een veldtogt op handen was, waarin op 
«nieuw groote strijdkrachten stonden ontwikkeld te worden;" 
die daarom het leger, onder zijne bevelen geplaatst, de 
beste stellingen en kantonnementen in België wilde doen 
innemen, en die zich aan de veel oudere hoofden der En-
gelsche en Duitsche troepen, welke onverpoosd naar de 
grenzen van Frankrijk oprukten, wenschte aan te sluiten,— 
deze maatregelen bleken van lieverlede wel beraamd te zijn. 
Men werd overtuigd, dat het den Mogendheden ernst was; 
en ongeloofelij k kwam de krachtsinspanning voor, toen men 
reeds in 't begin van April in de dagbladen met verbazing 
de volgende opgave las van de contingenten, welke de ver-

(12) Zie dit heldenfeit uiUoeiig beschieven in mijne Beknopte Gesclnedems 
tan Fuesland, 1851, 266 

3* 
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bondene Vorslen beloofd badden te velde te brengen, opdat 
NAPOLEON volkomen overwonnen mogt worden. Namelijk: 

Rusland 
Oostenrijk 
Pruissen 
Spanje 
Portugal 
Engeland 
Nederland 
Hannover en Brunswijk 
Zweden en Noorwegen 
Denemarken 
Hanze-steden 
Saksen 
Beijeren 
Wurtemberg 
Baden 
Hessen-Kassel 
Mecklenburg, 

Nassau 
Sicilië 
Sardinië 
Zwilzerland 

Darmstad 

150,000 man, 
180,000 » 
100,000 » 
60,000 » 
20,000 > 
40,000 » 
50,000 » 
25,000 » 
20,000 »> 
15,000 » 
5,000 » 

15,000 » 
30,000 » 
10,000 » 
6,000 » 
8,000 * 

en 
10,000 » 
10,000 » 
3,000 » 
3,000 » 

te zamen "752,000 man. 
Zóó eenstemmig, zóó krachtig was de wil en de magl 

van Vorsten en Volken, om den gevreesden vijand weder
stand te bieden en paal en perk te stellen aan zijn her
overd gezag!(13) 

(13) NAPOLEON formeoide gelijktijdig 8 legers of observatiekorpsen in bet 
nooidehjk deel des rijks, roet korpsen Vrijbuiters op de gicnzen, en belastte 
den handel met eene leemng \an 120 milhoen fianken, o^er een jaar met 10 
procent ïeute terug te geven, zekei op te bieiigen door de landen, welke hij 
nog dacht te veioveien' 
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In het begin van het jaar 1815 was hel militair kom-
mandement over de provincie Friesland opgedragen aan den 
kolonel, daarna generaal-majoor W. GÜERIN, terwijl de 
luitenant-kolonel G. M. DOLLEMAN plaatselijk konamandant 
van Leeuwarden was. Sedert het hier door den luit.-koî. 
J. G. Baron VAN SYTZAMA opgerigte 3e regiment Dragonders 
in Juhj 1814 naar Leiden was vertrokken, bleef hier in 
garnizoen het 9e bataillon infanterie van linie, onder hevel 
van den luit.-kol. PAVAUGC , sterk 354 man. Zoodra het 
gevaar dreigde en den 18 Maart de verlofgangers opgeroe
pen waren, vertrok laatstgenoemde overste, volgens beko
men last, den 23 Maart uit Leeuwarden naar 's Hertogen-
bosch, het depot onder den luit.-kol. DE ROIJE VAN WIGHE\ 

achterlatende. Doch toen ook dit hem volgde, werd de 
Schutterij verpligt de garnizoensdienst waar te nemen en de 
wachten te bezetten. Dit duurde echter niet langer dan 
tot den 15 April, toen het depot van het eerste bataillon 
hier aankwam, onder bevel van den ons vroeger bekenden 
Leeuwarder kapitein P. J. M. KRUSEJUN. 

De op nieuw georganiseerde Schutterij van Leeuwarden 
had eene sterkte van 426 man en bestond uit de meest 
gegoede ingezetenen; die van Harhngea bedroeg 198, Bols-
ward 97, Franeker 100, Dokkum 89, Sneek 171 en van 
Dragien (als ook meer dan 2500 zielen tellende, nu opgerigt) 
88 man; alzoo te zamen in deze provincie eene magt van 
1190 mau(14). 

De in 1813 opgerigte Landstorm maakte in de hoofdstad 

(14) Do Schuttenj van Leevwarden had toen nog van de voormalige gewa
pende Burgeimigt een achterstand van ƒ4791, om welke te vmden -van stads
tege eene belasting werd gehelen 'san IA stuiver op eiken gulden huuiawaiide 
der gebouwen, boven de 50 gulden huur gevende Belangrijk was echter het 
Koninklijk beluit, dat de Bestmen TOOI de Ueedmg dei schutteis gebiuik kon
den maken van de gereserveerde 2°/0 ven de gewone inkomsten Algemeen 
was de klagt over slechte geweien, vvaaiaan nu ook op s lands kosten werd te 
gemoet gekomen, teiwijl in het gebrek aan wapens werd voorzien. 
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twee bataillons uit, sterk 1329 man piekeniers, en bedroeg 
met die der overige steden en van het land een leger van 
Biet minder dan 28,733 man, van 18 tot 50 jaren. Deze 
magt werd echter in de steden in JuUj 1815 door den 
Koning opgeheven. 

Het contingent voor de Militie was in dit jaar voor Fries
land, met enkele plaatsen in Overijssel en Drenthe, gesteld 
op 456 hoofden, waarvan Leeuwarden, op een e bevolking 
van 16,504 zielen, 33 man moest leveren, die den 13 Mei 
werden ingedeeld. 

De krachtige maatregelen des Konings om het leger en 
de vestingen te versterken, bleken hier reeds den 1 April, 
toen er legerschepen werden gevorderd tot vervoer van 
krijgsbehoeften, waarvan de hoofdstad 35 kon leveren; ter
wijl de Gouverneur aan de order van 't Departement van 
oorlog voldeed, om hier 100 lasten voerhaver voor 85 à 
90 gld. het last op te koopen en met schepen naar Dordrecht 
te zenden, werwaarts ook 100,000 ponden grasboter voor de 
vestingen werden verzonden, nadat zij voor 40 gld. de 80 
pond was opgekocht. 

Onder al de bijzonderheden, die van de toerusting tot 
eene geduchte magtsontwikkeling getuigenis gaven, kunnen 
wij ook het kloeke aanbod der Schutterij van Dokkum ver
melden, die eene verklaring aan den Gouverneur inzond, 
dat, «naarmate de omstandigheden dringender waren dan 
»voorheen, zij, indien Vorst en Vaderland haar raogten 
»roepen, die stem van eer en pligt zou volgen en den naam 
»van Vrije Friezen zich wilde waardig maken." Zoowel te 
Leeuwarden als in andere gemeenten nam het getal vrij
willigers dagelijks toe(15), en op sommige plaatsen boden 

(15) Alleen te Sneel gaven zich \Z vnjwilligeis aan, waamn i uit Woude
end, voor de te Sneek op te ngten compagnie, welke, wegens te gering getal, 
niet tot stand is gekomen. Verscheidene dezer vrijwilligers zijn, ei en als de 
uer van Bolswmd, overgegaan bij de Jager-compagnie te Leeuwarden Zes van 
Hatkngen zijn, even als die van andere gemeenten, bij het leger ingedeeld 
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al de voor de militie ingeschrevenen zich aan, zoodat daar 
geene loting behoefde plaats te hebben(16). Bij zoodanige 
gezindheid kon de herwaarts gezonden Directeur der alge-
raeene werving hier geen grooten bijval vinden. Voor rijders 
ten behoeve van den Pontontrein waren hier echter geene 
vrijwilligers te bekomen, weshalve aan deze provincie werd 
opgelegd om met 35 man in de behoefte te voorzien, waar
toe elk kanton verpligt werd twee man bij te dragen. 

Eene sterke aansporing om in de algemeene wapening te 
deelen vonden de lagere standen in het voorbeeld van meer 
gegoede en aanzienlijke personen, die zich als Vrijwillige 
Jager-compagnie te Leeuwarden georganiseerd hadden, zich 
bestendig in den wapenhandel oefenden en met brandend 
verlangen het bevel verbeidden om naar het leger op te 
trekken. Van even gunstigen invloed waren de maatregelen 
van de werkzame Commissie tot aanmoediging van de krijgs
dienst , aan wie, sedert hare vestiging op den 12 April, 
uit alle oorden van Friesland aanzienlijke sommen werden 
toegezonden ter ondersteuning van hare bedoelingen ten be
hoeve van het bedreigde Vaderland, en om het bijzonder 
belang der strijders en van hunne huisgezinnen te bevorderen. 

In Mei deden de krijgstoerustingen, door het zamentrek-
ken van al de geduchte legers der verbonden mogendheden 
rondom de grenzen van Frankrijk, weldra eene vreeselijke 
botsing te gemoet zien. De Koning, het opperbevel van het 
Nederlandsche leger opgedragen hebbende aan den Hertog 

(16) In de gemeente Tjum deed zich het volgende geval voor. REINDER 
SMOÎIS DE tLu\ aldaar, aangeloot en vooi de dienst geschikt verklaard, had in 
den rongen wmter zijn makker LOLLE GERRITS Bosiu, gehooitig van Ameland en 
wonende te St. Jaeobi-parochte, met levensgevaar uit het ijs gered. De laatste, 
gevoelig \ooi deze edele daad, nam deze gelegenheid waar om zijnen ïeddei een 
blijk van dankbaarheid te geven dooi in zijne plaats m de kiygsdienst te tieden, 
vooi welk (inzonderheid op dat tijdstip) edel en moedig besluit de Mihtieiaad hem 
gioote achting betoonde Leeuw, Covt no 57 
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van Wellington, die tot hoofd der verbonden krijgsmagl be
noemd was, verzocht en bekwam van de Staten Generaal 
verlof, om de Nationale Militie ook buiten de grenzen des 
lands te voeren. Hij drukte bij die gelegenheid de ver
wachting uit, dat, «door dien grooten Generaal bestuurd, 
» gesterkt door het voorbeeld der zoons van hunnen Koning 
»en doordrongen van den geest van vaderlandsliefde, die 
» bij de geheele natie uitblinkt, — onze krijgslieden een be
langrijk deel zouden nemen aan den gewigtigen strijd en 
» den ouden roem handhaven der Nederlandsche vaandelen." 
Die verwachting werd versterkt zoowel door de onvermoeide 
zorgen van den Prins van Oranje voor het welzijn en de 
belangen van het leger, als door de blijken van geestdrift 
voor den Koning, ook aan den dag gelegd, toen hij in het 
begin van Junij de vestingen Luik, Maastricht, 's Hertogen-
bosch, Nijmegen en andere plaatsen bezocht, van waar hij 
eerst den 14 dier maand in 's Gravenhage terugkeerde. Die 
verwachting werd niet beschaamd door de groote gebeurte
nissen, welke spoedig daarop volgden. 



III. 

De Kryggveriïgtlngen der Frieæea Mj 

Onatrebras en Waterloo. 

Indien het onze bedoeling is, de deelneming der Friezen 
aan de wapenfeiten van 1818 zoo veel mogelijk in het licht 
te stellen, dan mag vooraf wel de betuiging noodzakelijk 
geacht worden, dat wij geenszins in de meening verkeeren 
alsof dit aandeel grooter zou geweest zijn dan dat der be
woners van andere provinciën cles vaderlands. Reen, het 
zou een bekrompen provincialisme verraden, indien wij, a! 
ware dit zoo, eene poging deden, om onze gewestgenooten 
hooger te stellen dan anderen, met wier daden wij minder 
bekend zijn, dewijl allen als Nederlanders gezamenlijk heb
ben gestreden of gewaakt ten behoeve van één groot belang. 

Ieders aandeel toch was van vele bijzondere omstandig
heden afhankelijk. Gelijk niet alle officieren en manschap
pen deel konden nemen aan de geleverde gevechten, en 
velen hunne makkers de eer betwist of benijd hebben om 
voor het vaderland in het vuur te gaan en lauweren der 
overwinning te behalen, •— zoo konden zij zelve ook geens
zins invloed uitoefenen op de verdeeling van de legermagt 
en de keuze van de regimenten, die in de slagorde of in 
de reserve geplaatst werden, daar ieder, al toogt hij blaken 
van moed, verpligt was zich te dezen opzigte te onderwer
pen aan de beschikkingen der hoogste militaire magt. 

Het was dus meer toeval dan toeleg, dat van het groot 
getal Friezen, die in December 1813, in 1814 en 1815, 
hetzij als vrijwilligers, hetzij als miliciens, ten strijde trok
ken, slechts een gedeelte aan de geleverde veldslagen 
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deelnam. Het zal dus onze taak zijn, uit velerlei ver
spreide en ontoereikende berigten (die zelden van persoon
lijke daden gewagen) na te sporen, waarin dit gedeelte 
bestond en welke onzer gewestgenooten zich hebben onder
scheiden , ten einde daaruit eenigermate te kunnen opmaken, 
in hoeverre zij zich den roem van »der Friezen ouden 
»moed en trouw" hebben waardig gemaakt. 

NAPOLEON had zich den lä Junij aan het hoofd gesteld 
eener legermagt van 109,000 man, met welke hij een aan
val durfde wagen op de veel sterkere legers der verbondene 
mogendheden, die ten noorden en oosten der grenzen van 
Frankrijk vrij verspreid gekantonneerd waren. Van uit 
Charleroi wilde hij zelf eerst het meer oostelijk gelegerde 
Pruissische legerkorps van BLÚCHER bestrijden; terwijl hij 
den maarschalk NEY opdroeg het kruispunt Quatrebras tot 
eiken prijs te bezetten, om van daar het Engelsch-Neder-
landsche leger, onder den veldmaarschalk Hertog van Wel
lington, verder aan te vallen. Dan, bij dit kruispunt we
derstond het beleid van den jeugdigen Prins van Oranje, 
bevelhebber van het eerste legerkorps, schoon hij vooreerst 
over niet meer dan 6832 man met 16 stukken gesehut, 
zonder eenige ruiterij, kon beschikken, moedig de Fransche 
krijgsmagt, die uit 15,750 man, 1865 ruiters en 58 stuk
ken bestond. Geruimen tijd wist de Prins, gesteund door 
voortreffelijke hoofd-officieren, die overmagt te verkloeken, 
op te houden en te bestrijden, tot er later talrijke hulp 
kwam opdagen, waardoor de herhaalde aanvallen afgeslagen 
en de Franschen gedwongen werden af te houden. Het 
behoud van die belangrijke stelling, welke de latere over
winning mogelijk maakte, was een heldenfeit, dat den 
Prins en zijne dapperen met roem bedekte. 
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Welke Friezen aan deze eerste krijgsbedrijven deelnamen, 
is ons uit geen der schrijvers gebleken; maar allen maken 
gewag van het bataillon Jagers no. 27 van den luit.-kolonel 
GRDNEBOSCH, dat het eerst met den vijand slaags geraakte, 
en op de meest bedreigde punten zóó dapper streed, dat 
het hier en vervolgens een verlies van 170 hoofden had te 
betreuren; terwijl 7 officieren en 172 soldaten (het hoogste 
getal van al de bataillons van het leger) gekwetst werden. 

Onder deze nu onderscheidde zich door zijn moedig ge
drag de fiere CORNELIS FRÂXCISCUS FRISIÜS VAN HYLCKAMA, 

die, zoon van een der Raden van Prefekture te Leeuwarden, 
in 1815 als Ie kommandant van het eerste detachement 
Gardes d'honneur op 's Keizers bevel naar Frankrijk trok, 
na diens vlugt met zes makkers over den Rijn ontkwam en 
in 't verloste vaderland terugkeerde, alwaar hij vervolgens 
bij genoemd bataillon Jagers als 2e luitenant in dienst trad. 
Dit bataillon kwam reeds 's morgens te 4 uur bij Qualre-
bras aan, en had dien dag een zwaren kamp door te staan. 
Terwijl VAN HYLCKAMA zijne tirailleurs tegen den vijand aan
voert, wordt hij door een musketkogel in het linkerbeen 
gewond. Ook de twee andere luitenants worden gekwetst 
en de kapitein is afwezig. In die omstandigheid gevoelt hij 
zich verpligt en in staat, om, leunende op zijn sabel, de 
compagnie zoo lang mogelijk aan te voeren en te dirigeeren. 
Doch weldra komt » de vijandelijke kavalerie met zoo veel 
»kracht op de jagers aanrennen," dat vele zijner man
schappen overreden of neergesabeld worden. De gewonden 
zien zich door de fourageurs naar 't vijandelijk leger ge
dreven, doch worden eerlang ontzet door Engelsche troepen, 
die hen in hunne gelederen nemen en terugvoeren, zoodat 
zij nog getuigen zijn van de laatste verdediging en het af
trekken van den teleurgesteld en vijand. Den volgenden dag 
vertrok VAN HYLCKAMA te paard naar Mont St. Jean, waar 
de kogel uit zijn been werd gehaald, waarop hij, die toen 



44 rEIESLAKB IN 1815. f 

reeds den eernaam van » een echt soldaat" verdiend had, 
zich dadelijk weer naar zijn in bivouac herzameld bataillon 
begaf, om zijne pligten te vervullen. Doch dit was te veel 
bij de pijn, vermoeidheid en regens, onder welke hij leed. 
Tot zijn grievende smart kon hij geen deel nemen aan de 
wapenfeiten vanden volgenden dag, dewijl de kommandant, 
tegen zijn wil, bevel gaf, hem met de overige gekwetsten 
naar Brussel te vervoeren. Zijn kloekmoedig gedrag was 
echter niet onopgemerkt gebleven, maar werd later erkend 
door zijne benoeming tot Ridder van de Militaire Willems
orde, 4e klasse(17). 

Meer algemeen was de deelneming van de Nederlandsche 
krijgslieden in den daarop volgenden merkwaardigen 'veld
slag hij Waterloo, op Zondag den 18 Junij. Van de batail-
lons Infanterie Nationale Militie, welke bij de zamenstelling 
van het leger te velde daartoe werden aangewezen, waren 
ook het eerste en derde opgetrokken. Deze bestonden bijna 
allen uit nog jeugdige miliciens. 

Het eerste bataillon, sterk 891 hoofden, allen Friezen, 
tot de eerste divisie van den luit.-gen. J. A. STEBMAN en tot 
de tweede brigade van den gen.-majoor DE EERENS behoo-
rende, stond onder bevel van den luit.-kol. GUICHERIT. On
der al de officieren was slechts één Fries, en wel de 2e 
luitenant PIETER VAN SLOOTEA uit Leeuwarden, die in den 

veldtogt naar Rusland gekwetst was geworden. Het batail
lon werd ingedeeld bij de troepen, die onder bevel van 
Prins FREDERIII der Nederlanden tot het tweede legerkorps 
behoorden en omstreeks ië,000 man uitmaakten. Den 16 

(17) Zie over de vemgtmgon van dit bataillon Jagers: Mr. J SCHELTETII, 
de laatste Veldtogt van Napoleon, 4.mst. 1816, 102; E. vm LOBF Î SELS, Bijdia-
geti tot de Kiijgsgeschiedems van Isapoleon, 's Dage 1842, IV, 550—550, 552, 
BOSSCHA, Neêrlands Heldendaden , III, 455—460, W. J. KNOOP, Qvatiebias en 
Wateüoo, 's Bosch 1855, 55, 60 

Nadere bijzonderheden omtrent iele dei m den tekst genoemde peisonen en 
hun -volgende loopbaan zijn medegedeeld m Aanteekerang 7, onder opvolgende 
Iioofdletteis: A. 
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Junij stond dit bij Enghien. toen WELLINGTON aan Lord 
HILL beval, het den volgenden dag op Halle te doen trekken 
om in stelling te komen. Met die plaatsing wilde de Opper
bevelhebber waarschijnlijk, behalve de bescherming van 
Brussel, een tweeledig doel bereiken: eensdeels, om eene 
reserve te bezitten, welke hij in hoogen nood tot versterking 
zou kunnen oproepen, en anderdeels, om zich daarvan te 
bedienen bij een mogelij ken terugtogt, lot dekking van 
zijne wijkende legermagt. Gelukkig behoefde geen dezer 
maatregelen van voorzorg in werking te treden. Doch, ter
wijl de overige Nederiandsclie benden op het slagveld eer en 
roem mogten behalen, was deze werkeloosheid voor al de 
officieren en soldaten zeer onaangenaam. De gelegenheid 
om zich te onderscheiden had hun geheel ontbroken. Ook 
om die reden verheugde het hen, dat dit legerkorps het 
he^el ontving om den 19 Junij op Nivelles en Havrê te 
trekken, ten einde deel te nemen aan de belegering van 
eenige Fransehe frontier-vestiDgen. Het eerste bataillon rukte 
dus mede op naar Le-Quesnoy, dat den 25steB aangevallen 
en reeds den 29steH genomen werd, waarbij eender soldaten, 
S y l s e S j o e r d s L o e n s t r a van Oostermeer, sneuvelde en 
L o d e w i j k S p e r l i n g van Leeuwarden gewond werd. Nu 
ving de belegering van Yalenciennes en Condé aan, welke 
sterke vestingen eerst den 20 Julij met veel moeite werden 
gewonnen. Hierbij sneuvelden de sergeant H e n d r i k Wes-
t r a \ an Leeuwarden en E e î t j e B o k k e s v a n d e r Kooy 
van Surhuisterveen; terwijl de korporaal S j o e r d S j o e r d s 
P o s t h u m a van Holwerd onder de geblesseerden was. Van 
de overige gekwetsten overleden later te 3Ions T j e e r d J a n s 
R i d d e r van Hallum, T j a 11 i n g van d e r W a l van Ga-
njp en in de ambulance de pijper J o h a n n e s P l e t van 
Leeuivarden( 18). 

(18) VIN LOBEN SELS, Bijdragen, IV, 502 690, 701, KNOOP, Quahebras en 

Wataloo, 81, 204, de zelfde, Beschovvingen oiei Sümne's Geschiedenis vort 
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Tot het 9e bataillon van linie, onder den luit.-kolonel 
FAVAUGE, dat mede te Halle stond, behoorden toen 217 
Friezen, waarvan 175 den veldtogt hebben bijgewoond; 
doch omtrent hunne verrigtingen zijn geene bijzondere aan-
teekeningen gehouden. 

Een meer werkdadig aandeel aan den slag bij Waterloo 
had het bataillon militie no. 5, sterk 592 hoofden, b ij n a 
allen Friezen, daar ook de ligting van het kanton Steenwijk 
hierbij was ingedeeld. Het behoorde tot het eerste leger
korps onder kommando van den Prins van Oranje en meer 
bijzonder tot de 3e divisie van den luit.-gen. CHASSÉ en de 
2e brigade onder den gen.-majoor D'AUBREMÉ; het had tot 
luit.-kol. F. E. VAN LAWICK VAN PABST. Onder de officieren 
was de Ie luitenant ALBERTÜS LYCKLAMA à NIJEHOLT van 
Bolsward de eenige Fries(19). 

»Het is bekend, dat op het laatst van den strijd en nog 
»vóór de komst van de hoofdmagt der Pruissen de toe-
» stand van WELLINGTON vrij liagchelijk was. Hij deed toen, 
»zooveel mogelijk, alle zijne nog beschikbare troepen het 
«centrum naderen, waar de aanvallen des vijands het he-
» vigst waren. Onder die troepen behoorde ook de Neder-
»landsche divisie CHASSÉ, 12 bataillons sterk, in twee bri-
»gaden verdeeld, onder den kolonel DETMERS en den gen.-
»majoor D'AUBREMÉ, benevens 2 batterijen. Die divisie, 
»hoezeer eerst laat aan den strijd deelnemende, heeft 
»evenwel een belangrijken invloed daarop uitgeoefend, en 
»krachtig medegewerkt tot het afslaan van den laatsten 

1815, 2e druk, Breda 1847, 73 en 86, BOSSCHA, Heldendaden, III, 525, BUSEB , 
Vyfhg jaren tetug, Dev. 1864, 157. De namen der gesneuvelden en gekwetsten zijn 
mij door het Departement Tan oorlog opgegeven, hoewel in de spelling daarvan 
dikwijls fouten schijnen te zijn. De meeste der in 1865 nog levende oude stnj-
ders van Leeuwaiden, van welke er 53 mij opgaven hebben veistrekt, behooiden 
tot dit bataillon. 

(19) Zie over hem en de militaire loopbaan van andere leden ^an zijn ge
slacht Aanleekenwg 7 B 
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» aanval der Keizerlijke garde. — De brigade DETMERS, in ge-
» slotene kolonne op die garde aanvallende, deed haar terug-
» deinzen. — Ook de tweede brigade nam stelling in de voor-
» ste linie. Allermoordadigst was het gevecht. Onze troepen 
» deden wonderen van moed en kracht aan den regtervleugel, 
»toen weldra de komst der Pruissen aan den linkervleugel 
» de overwinning voltooide(20)." 

In dit korte, doch beslissende gevecht had het bataillon 
Friezen, die, volgens een ooggetuige, woedend vochten, de 
volgende verliezen te betreuren. 

Gesneuveld waren: Hendr ik Johannes Hoe be r t van 
Leeuwarden, P i e t e r Tjebbes W e s t r a van Hanturn, 
Broer Annes Broers ma van Greonterp, Harmen 
S c h u u r van Harlingen, Jan van S i s se ren van Heeren
veen, tamboer. 

Geblesseerd of als vermist opgegeven zijn: Mart en 
E g b e r t s de Haan van Wynjeterp, Hendr ik Albe r t s 
de Vries van Joure, Hamke Di jks t ra van Langweer, 
Jelke Sy tses de Vries van Terwispel, Berend Annes 
Kuipers van Knijpe, Roelof F o l k e r t s Donker van 
Gorredijk. 

De twee laatste zijn in het hospitaal te Brussel overleden. 
Verder zijn als gekwetst opgegeven: Gerben Lieuwes 

Deinema van Leeuwarden, korporaal, Ekke Ker s l e s 
de Jong van Terhandsterschans, korporaal, Hendr ik 
Abrahams Bakker van Tjalbert, Anne Aukes Blok 
van de Lemmer, Lieuwe W o l t e r s Pos tma van Wyn
jeterp, Jacob Klases Ku ipe r s van Lippenhuizen, Wop-
ke Kleins de Jong van Makhum, P i e t e r Klases Jel-
lema van Heeg, Klaas S joerds Luxwolde van de 

(20) Zie SCHELTEMA, 169, Bijlagen IS, 39; VAN LOBEN SELS, 629; KNOOP, 137 

en 227, en vooral zijne Wedeileggtngvan Siboine, 39. In liet legerbengt van den 
Hertog van WELLINGTON werd ook de bngade vanden generaal D'AÜBBEME met lof 
vernield. 
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Knijpe, G e r r i t Troese l van Sneek, tamboer, F r a n s 
van der Wal van Berlikum, Sipke Tjeerds Wier-
sraa van Ylst, Roelof Jans Eekhof van de Lemmer, 
en Broersma van Joureill). 

Na het verlaten van het slagveld was het ook dit batail-
lon vergund met het eerste legerkorps naar Frankrijk op te 
trekken en Parijs te helpen bemagtigen. Reeds den 4 Julij 
waren de verbondenen daarvan meester en werden de Neder-
landsche troepen gelegerd in het Bosch van Boulogne en daarna 
op Monlmartre en St. Leu Taverny. Vooraf echter hadden 
er gevechten plaats, waarin het bataillon dermate deelde, 
dat acht personen als gewond of ziek naar Parijs werden 
gevoerd, waar ze in het hospitaal overleden. 

Het waren: P i e t e r Jacobs Blom van Wans, Oeble 
Jans de Jong van Langeswaag, Hendr ik Sjoerds 
J a n s t r a van Molkwenim, Klaas Dirks Wes t ra van 
Zurig, Wybe Meinder t s Smakman van Heeg, Pieb e 
Jans Slag Ier van Wams, Yde Her res Hersma van 
Rijs en Sybren S t r a n d s t r a van Arum. 

Het verblijf te Parijs werd voor velen niet weinig ver
aangenaamd, doordien daar op den 30 Jukj de eerste uit
deeling plaats had van het Ridderkruis der Militaire 
Willemsorde, door den Koning voor hen bestemd, die in 
den veldtogt zich door moed, beleid en Irouw hadden onder
scheiden. Den nog niet geheel herstelden Prins van Oranje 
was het een genot, de tachtig eerste kruisen te mogen uit
reiken, de troepen toe te spreken en al de Ridders, solda
ten zoowel als officieren, hij zich op een gastmaal te ont
vangen. De dapperheid, door het 5e bataillon betoond, 
werd daardoor eervol erkend, dat hieraan toen of later niet 
minder dan 26 kruisen der 4e klasse zijn toegekend; terwijl 

(21) De twee laatsten zijn aan hunne wouden overleden. De twee vongen 
zijn in 1865 nog te Minnertsgo en Ylst m le\en. 
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de luit.-kol. VAN PABST dat van de oe klasse ontving. Drie 
kapiteins (Aanteekening 7 C), drie luitenants en vier onder
officieren werden gedecoreerd, benevens de volgende Friezen: 

Hendr ikus Wendel van Leeuwarden, sergeant, Jo-
hannes van Wijk, sergeant, Mar ten E v e r t s Het t i li
ga \an Langweer, korporaal, Hendrik Wil lems Ybema 
van Piaam, korporaal, Hu ber t Aukes van Hou tem 
van Harluigen, korporaal, Jeen Rinks de Boer van 
Dragten, korporaal, Eeuwe Jaiis Duursma van Ureterp, 
Harmen Pau 1 us van der Woude van Gorredijk, Jan 
J a n s W ij n k o o 1 van Wolvega, Harmen U i 1 k e s Woud-
huizen van Balk, Jan Reinders T immerman van 
Noordwolde, Abe Heerts Stok van Grouw en Haring 
Piers de Jong van Hommerlsfèî). 

Onder de troepen, die zich in het hevigste van den strijd 
roemrijk hebben onderscheiden, wordt ook met eere ge
noemd de brigade zware ruiterij onder bevel van den gen.-
majoor ALBERT DOMINICUS TRIP. Zy' bestond uit drie regi
menten learabiniers, waarvan het derde in Januarij 1814 
te Leeuwarden was opgerigt door den luit.-kol. J. 6. Baron 
VAN SYTZAIR, in wiens naam het als veld-escadron gekom-
mandeerd werd door den luit.-kol. CHRISTIAAN MARIA LECH-

LEiTr\ER(25). Het had toen eene sterkte van 392 hoofden 

(22) Vooi zoo ver mij bekend is, zijn m 1865 de tweede en derde te Jovte 
en Langweet en de beide laatsten te Giovw en Ylst nog in leven. 

Eene belangnjke lijst van al de toen benoemde Ridders komt voor in de Bijla
gen -van het werk \sm SCHCLTEMA, bl 80 en Tan dit bataillon bl 101, doch 
daarin zijn de voornamen niet voluit geschieden en de geboorteplaatsen niet ge
noemd, zoodat ik mij veiheug nu beide uit officieele opgaven te kunnen mede-
deelen 

(23) Zie Fneslaná m 1813, bl 92, 103, 136 

4 
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en bestond nagenoeg voor een vierde uit Friezen, waarvan 
78 den slag van Waterloo bijwoonden. Onder deze waren 
de ritmeester JONQUIÈRE, de onvertsaagde Ie luitenant RINIA 

VAN NAUTA, en vier kadet-vrijwilligers PIBO JOIIAN TALMA, 

YBELE MENGER, MABIUS MQESBERG SIMON en FBEDERIK YPEIJ, 

van Leeuwarden. Bij een der hevige aanvallen van de Fran-
sche kurassiers, waarmede twee batailions der divisie van 
den gen. ALTEN bedreigd worden, stelt TRIP- zich aan het 
hoofd van het eerste regiment karabiniers, valt moedig op 
hen aan en behaalt eene volkomene overwinning. Terwijl 
het regiment zich herzamelt en van dien schok herstelt, 
komt de vijand met versche ruiterdrommen opdagen tot op 
de heuvelkling door het leger der bondgenoolen bezet, altijd 
met het zelfde doel om hunne hoofdlinie door te breken. 
Om dit gevaar af te weren, worden het 2e en 5e regiment 
tegen hem aangevoerd. Hevig is de strijd, doch ook heer
lijk de overwinning der onzen, die den vijand met een aan
zienlijk verlies doen wijken en een groot aantal Fransche 
ruiters gevangen nemen. — Dan, die zegepraal was ook van 
hunne zijde duur gekocht. De aanvoerders van het l e en 
3e regiment, de luit.-kols. COENEGRACIIT en LEGHLEITNER, die 
zoo dapper hadden gestreden, werden doodelijk gewond. De 
gansche brigade verloor een vierde van hare sterkte. Alleen 
het 3e regiment had 52 man aan dooden en 39 gekwetsten, 
waaronder ook de majoor R. C. DE GALIÈRES. Verliezen, 
»die als bewijzen van de krijgsdeugd der Nederïandsche 
«ruiterij kunnen worden Mjgebragt; bewijzen, krachtiger 
» en overtuigender nog, dan zelfs de eervolle vermelding van 
» den aanvoerder der Nederïandsche ruiterij in WELLINGTONS 

»legerberigten; le meer, daar de Fransche kurassiers van 
» MILHAUD tot de uitstekendste troepen behoorden, die Europa 
«ooit op een slagveld zag verschijnen, en de regimenten 
» van TRIP, om zoo te zeggen, pas opgerigt waren, zoo-
»dat de strijd, tegen zulk een vijand gevoerd, voorde 
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»Nederlandsche ruiterij een roemrijk wapenfeit heeft uitge-
» maakt(24). 

Het is opmerkelijk, dat, in weerwil van het groote ver
lies, door de brigade geleden, er onder de Friezen zoo wei
nig gesneuvelden en gekwetsten waren, ook later, toen deze 
regimenten mede naar Panjs oprukten. Als bij Waterloo 
gesneuveld is, builen den aanvoerder, den luit.-kolonel LECH-

LEITRER (Aanteekening 7 D), alleen vermeld: P r e e r k Post
ra a van Holwerd, en daar als vermist opgegeven: Johan 
Jacob L o de wijk Bloemendaal van Leeuwarden, trom
petter. De korporaal Piebe Jans Hoeks t r a van Marnim 
is te Panjs overleden. 

Doch des te grooter was het getal, dat de eer genoot van 
benoemd te worden lot Ridder der Militaire Willems-orde. 
Want van de S9 kruisen, aan de brigade toegekend, ontving 
het eerste regiment 20, het tweede 16 en het derde 52, 
waarvan 10 aan de volgende Friezen: 
Jean Paul Sixt i J o n q u i è r e , Ritmeester, geboren te 

Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden; (Aanteeke
ning 7 E.) 

Bavius Gi jsber tus Rinia van Nauta , le luitenant, 
van Leeuwarden; (F.) 

Bonne Tjebbes Mulder, opperwachtmeester, van Workum; 
Andr ies van Bergen, korporaal, van Leeuwarden; 
Har in en Jan L i n t h o r s t , korporaal, geboren te Zwolle, 

laatst gewoond te Dokkum; 

(24) BJSOOP, Quati ebt as en Waterloo, 121, tegen Siborne, 33, 50, VAN LOBEN 
SELS, IV, 612, BOSSCHA, Heldendaden, III, 502, SCHELTEMA, 154, 156, Bijla

gen 18 Een tijdgenoot meldt mg, dat de Fianschen later betuigden, dat zij 
de kleeding van onze zware dragonders zeer bespottelijk vonden, maar uitent 
veiwonderd walen te zien, hoe stoutmoedig die oudciwets geldeede mannen aan
vielen op "hunne goed geharnaste kuiassieis. 

De Heitog van WELLINGTON moet den generaal TRIP tot tweemalen zijn liooge 
tevredenheid te kennen hebben gegeven over de wijze van chargeeren en ralli-
eeien van zijne ruiteis. 

4" 

• 
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Y b e l e B r o e r A d a m a M e n g e r , kadel-korporaal, gebo
ren te Nieuweschans, laatst gewoond te Harlingen; 

P i b o J o h a n T a 1 m a, kadet-korporaal, geboren te Nien-
fuiis, laatst gewoond te Leeuwarden, ottd 16 jaren; (G.) 

L e e n d e r t H e n d r i k J o n q u i è r e , kadet-karabinier, ge
boren te Zutphen, laatst gewoond te Leeuwarden, oud 
omtrent 17 jaren; (E.) 

P r e d e r i k Y p e i j , kadet, van Leeuwarden. Eerst in 1818 
werd aan dezen het ridderkruis toegezonden. 

A n n e P i e t e r s Bos m a , karabinier, van Kollum. (H.) 

Behalve bij de genoemde leger-afdeelingen was er ook 
een aantal Friezen onder andere batailîons verspreid. Voor 
zoover onze berigten reiken, willen wij gaarne allen ver
melden, die zich toen bij het leger te velde en later op 
eene eervolle wijze hebben onderscheiden. 

De eerste, die verdient genoemd te worden, is Jhr. KAREL 
VAN HAREN, een der laatste afstammelingen van » het adel-
»lijk geslacht, welks naam reeds roemrijk verbonden is aan 
» de herinneringen van den grooten strijd legen Spanje," en 
dat later in de staatkundige en dichterlijke wereld evenzeer 
schitterde. 

Geheel uit vaderlandsliefde had hij het Hof verlaten en, 
even als zijn vriend KAREL FREDERIK Baron SIRTEMA VAN 

GROVESTINS, dienst genomen als l e luitenant-vrijwilliger bij 
den generalen staf, onder de brigade van den gen.-majoor 
W. VAN BVLAIVDT. Deze brigade, die ook bij Quatrebras 
reeds veel had doorgestaan, was bij Walerloo aan het groot
ste gevaar blootgesteld, toen NAPOLEON'S divisiën den eersten 
grooten aanval op de stelling der bondgenooten waagden; 
zij bezwijkt er een oogenblik voor, doch herstelt zich en 
neemt een werkzaam deel aan het verslaan van de Fransche 
kolonne, die zóó krachtig bestreden, doorgebroken en uiteen-
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geslagen wordt, dat NAPOLEON daarbij wel 2000 man ver
liest. Die overwinning was echter niet behaald zonder 
groot verlies der onzen; het was bij die gelegenheid, dat 
ook de dappere VAN HAREN den dood der helden vond; ter
wijl VAN GROVESTINS daarentegen zijn betoonden moed door 
het Ridderkruis zag erkend. (Aanteekening 7, I en K.) 

Nog twee andere jeugdige Friesche edelen mogten hun 
eervollen naam gestand doen en zich onderscheiden in de 
hier vóór reeds vermelde 3e divisie van den generaal CHASSÉ, 

wier hevig vuur op het juiste oogenblik zoo veel bijdroeg 
om den laatsten aanval van NAPOLEON af te slaan en de 
roemrijke beslissing te verhaasten. 

De eerste, LAMORAAL HANS WILLEM Baron VAN ÂYLVA 

RENGERS, -— die dus den naam droeg van den » ontzagge
l i jken" generaal VAN AYLVA van 1672, welken hij zich 
waardig moest toonen — had in 't vorige jaar de studiën 
verlaten en reeds voor Grave de sporen verdiend met eene 
bevordering tot le n luitenant, toen hij bij Waterloo zich ge
plaatst zag bij het 12e bataillon van linie in de 2e brigade 
van den generaal B'AÜBREMÉ. Dat bataillon stond nabij de 
hoeve Hougomonl, welke door de Fransehen bij herhaling, 
langdurig en met groote magt aangevallen, doch steeds door 
de troepen der bondgenooten met bewonderenswaardige dap
perheid en volharding verdedigd en behouden werd, dewijl 
de vijand omstreeks 1 uur alle verdere ernstige aanvallen 
staakte. Erkend is het toch, dat hier bij dit punt aller
hevigst is gevochten, met groot verlies aan beide zijden. 
Welk aandeel bijzondere officieren in zulke wapenfeiten en 
in de verdere bestrijding van den vijand hadden, moge 
moeijelijk aan te wijzen zijn, — de uitkomst en de benoe
ming tot Ridder bewezen, dat ook de moed en het beleid 
van RENGERS gewaardeerd zijn geworden(2S). (L.) 

(25) Zie over de bestorming en verdediging van Hougomont SGHELTEMA, 144; 
vw LÓBEN SELS, 602; KNOOP, 107, 221; BOSSCHA, 490. 
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De tweede was REGNERUS HENDRIK VAN BURMARIA Baron 
RENGERS, die als 18-jarig 2e luitenant stond bij het 2e ba-
taiilon infanterie van linie bij de zelfde 5e divisie, maar 
onder de eerste brigade van den kolonel H. DETMERS (zie 
hl. 46 hier voor), die, toen CHASSÉ den aanval der Fransche 
garde bemerkte, bevel ontving om tegen haar op te rukken, 
met dit gevolg, dat de garde na een allermoorddadigst ge
vecht tot staan kwam. Toen het oogenblik der beslissing 
naderde en NAPOLEON zijne oude garde tegen het centrum 
aamoerde, beval CHASSÉ de brigade DETMERS op nieuw, om, 
nu met gevelde bajonet, op den vijand in te dringen, waar
aan ze moedig voldeed en hem tot Maison-du-roi bleef ver
volgen. Hoe kort ook de actie der 3e divisie was •— toch 
telde zij 405 gesneuvelden en 264 gekwetsten, waarvan 15 
officieren, en daaronder van het 2e bataillon 55 dooden en 
38 gewonden, van welke 4 officieren waren, het hoogste 
getal der divisie. 

Bij deze krijgsbedrijven nu zag de jeugdige REXGERS zijn 
»kapitein en leo luitenant zwaar gewond vallen en moest 
» hij dus onverwachts als bevelhebber en aanvoerder van de 
«compagnie handelen, in welken moeijelijken toestand hij 
»zich eervol heeft weten te redden; terwijl, volgens het 
»oordeel der officieren van de andere compagnien, zijn 
»kloekmoedig gedrag en voorbeeldige bedaardheid een te 
» overwegenden invloed op de individus in de gelederen uit-
» geoefend hebben, om hem niet onder ieder anderen Chef 
»voor de Militaire Willemsorde te hebben doen voordra-
»gen"(26). (M.) 

Bij dien laatsten krachligen aanval van CHASSÉ riep deze 
tot ondersteuning van de Se divisie ook de hulp in van het 

(26) »Die Chef, kolonel J. SPEELMAN, van tamboer tot kolonel opgeklommen, 
• dreef den ïegtmatigen tiots manden soldaat parvenu tot zulk een uiteiite, dat hij 
• peisonen van aanzienlijke gebooite omegtvaaidig vooinijgmg, zeggenden die 
• Heeicn zullen ook zondei mijn toedoen wel gedecoreerd worden, 
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regiment huzaren no. 6 , van den kolonel W. F. BOREEL, 
dat zooveel reeds gestreden en verloren had en nu ook 
deelde in den roem, doch niet minder in het verlies, waar
op deze uiterste krachtsinspanning te staan kwam, dewijl 
van dit regiment 3 officieren en 141 man sneuvelden, en 
6 officieren en 64 man gekwetst waren(27). Twee Friezen 
deelden in die gevaren: GERLACOS BUMA, 2e luitenant, zoon 
van den President-Burgemeester van Leeuwarden ea vroeger 
garde d'honneur, wiens paard onder hem werd doodgescho
ten, en CORKELIS BREDA, kadet-korporaal, die bij een aanval 
op de Fransche lanciers een lanssteek in den buik ontving, 
waaraan hij, na 24 uren kermende op het slagveld gelegen 
te hebben, overleed, dewijl de toegebragte geneeskundige 
hulp te laat kwam om hem te redden. (N, 0.) 

Minder bijzonderheden zijn ons bekend omtrent andere 
Friezen, die aan de krijgsbedrijven van dien dag en vervol
gens deelnamen. Wel weten wij, dat JAN WILLEM HACQUE-

BARD van Leeuwarden, onder-adjudant bij het 4e bataillon 
militie, PIETER VLIKK van Sneek, sergeant bij het bataillon 
Jagers no. 27, en RODMER SETTINGS van Joure, van het 
regiment ligte dragonders no. 4 , sneuvelden; dat IMILIUS 

JOSI.MJS DE SCHEPPER van Hoogebeintum zich. als vrijwilliger 
bij de kavalerie had begeven; dat de jeugdige milicien TETTE 
BAUK.ES VELTMAN van Haskerdijken bij het leger te velde 
zijn militaire loopbaan begon, welke hij later in Oostindie 
zoo roemvol eindigde (P.), en dat de wakkere SENT FOPPES 

KLYKSMA van Wolvega als Ie luitenant bij het bataillon 
sappeurs in de nabijheid van het slagveld werkzaam was 
om het vervoeren van de talrijke gekwetsten langs den weg 

(27) V« LOBEN SELS, 632, 635, 638. «Wij golooven," zegt KNOOP [tegen 
Siboine, aanteelernng 2) , »dat de veihezeu dooi de \eischillende corpsen geleden, 
• veel heter als maatstaf \oor het beooideelen van hun gehouden gediag kunnen 
• dienon dan de naaiiwkeurigheid der legeuappoiten, waarop wij met \eel ver
trouwen hebben." Van do 692 huzaien no. 6 Weven er maar 419 o^er. 

Bauk.es
file:///eischillende
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naar Brussel mogelijk te maken, en daarna deel had aaö 
het opwerpen van belegeringswerken tegen de Fransche 
frontiervestingen (R.),— doch zeker zijn er bij deze krijgs-
verrigtingen meerdere Friezen geweest, omtrent wie geeno 
bijzonderheden tot ons zijn gekomen. 

Maar bij al de verschrikkingen, welke het gevolg waren 
van dien roemrijken, doch voor duizenden zoo rampspoedi-
gen dag, waarop zoo vele wonden geslagen, zoo vele offers 
aan deu dood gebragt werden(28), was er één man, die vooral 
geroepen werd, om zoo veel mogelijk die wonden te heelen, 
den dood meerdere offers te betwisten en vooral het gevaar 
der legerpest te bestrijden, dat van de opeenhooping van 
zoo vele dooden en gekwetsten met regt gevreesd werd. 

Deze man was SBB\LBUS JUSTÏNÜS BRBGMANS, door geleerd
heid en bekwaamheid een sieraad der Leidsche Hoogeschool, 
een eere van Friesland, aan welks akademie, in zijne ge
boortestad, hij eens als hoogleeraar zijn roemrijke loopbaan 
begon. Twintig jaren lang had hij aan de verbetering van 
de hospitalen en van het lot des gewonden krijgsmans ge
arbeid en kort te voren eene met goud bekroonde verhan
deling over de middelen tegen de legerkoortsen en de hospi
taal-versterving uitgegeven, toen hij (die door den Koning, 

(28) De verhezen van de legers dei veibonden mogendheden Merden, volgens 
STBUÏT, Jaarb. 1815, I, 423, m 1818 opgemaakt, als te hebben bedragen voor 

het Engelsen en Hannoieiscli Iegei 846 officieren en 12,987 man, 
» Nederl. en Nassatresch • 144 » » 3,994 » 
» Brunswijksch » 59 » » 1,446 * 
• Prmssisch • 753 » 32,367 « 

te zamen 1802 officieren en 50,794 man 
Omtrent NAPOLEON wordt daar gezegd (bl. 328), dat hij m 100 dagen 100 

milhoenen aan geld verkwist en 150,000 man veiloien had, welke laatste getal 
ons overdreven vooikomt. 
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even als reeds vroeger door NAPOLEON, als Inspecteur-gene
raal aan het hoofd der geneeskundige dienst der land- en 
zeemagt gesteld was) naar Brussel werd geroepen. Meer 
dan 27,000 gekwetsten van alle natiën, vrienden en vijan
den, worden in die stad zamengebragt, om verpleging en 
geneeskundige hulp te ontvangen. Alle hospitalen, openbare 
gebouwen, kerken en de meeste huizen der ingezetenen zijn 
opgevuld en ieder beijvert zich hulp en lafenis toe te bren
gen aan allen, die lijf en leven aan vaderland en vorst 
gewijd hadden. BRUGMANS komt, rigt eene welsprekende 
toespraak tot de hulpvaardige Brusselaren, geeft voorschrif
ten omtrent de verpleging, vermeerdert het getal hospitalen, 
laat tenten uitspannen op ruime plaatsen, zorgt voor lucht-
verversching door berookingen, verdeelt de lijders en zendt 
ze naar omgelegen steden af, voorziet in al de noodige be
hoeften en allermeest in de hulp van talrijke bekwame heel
meesters, die dagelijks geregeld in acht wijken van huis 
tot huis gaan, om niemand zonder verzorging te laten. Ook 
aan de slagvelden, waarop zoo vele duizenden lijken ver
spreid liggen, wijdt hij zijne zorgen, en wendt de beste 
maatregelen aan ter begraving van de gesneuvelden. Nacht 
noch dag rust hij; overal is hij werkzaam met raad en 
daad, met troost en hulp. De hemel zegende zoo vele zor
gen: want noch in Brussel, noch in de omgelegen streken 
werd bij de zomerhitte eenig spoor van besmettelijke koort
sen of der hospitaal-versterving bespeurd. De stad bleef be
veiligd, en zelfs van de zwaarst geopereerden en verminkten 
herstelden velen, zoodat aan verschillende natiën een boven 
verwachting groot getal hunner strijders kon worden hergeven. 

«Edele BRUGMANS!" zegt zijn lofredenaar, » hoe prijkt uw 
»fiere borst met eereteekenen, door uwen Koning en de 
«Vorsten des Verbonds u omhangen! Waardig zijn u de 
«lofspraken door Vorsten en Ambtgenooten u loegebragtt 
» Hoe rust uw naam in stille zegening bij zoovele lijders 
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»en gewonden, wier leven gij gered, wier smarten gij ge-
»Ienigd hebt! Gij leeft in de harten der edelmoedige 
«Brusselaren, wier schoone stad gij voor verwoesting hebt 
«beveiligd! De nakomelingschap zal uwe deugden en talen-
»ten huldigen; want zoo lang de zegepraal van Walerloo in 
» de geschiedboeken zal prijken, zoo lang zal ook uw naam 
» nevens haar genoemd en geprezen worden"(29). 

De mare der zegenrijke overwinning vloog als een licht
straal door het gansche vaderland. De blijdschap barstte 
alom uit in luide kreten van vreugde en vervulde ieders 
hart met dankbare gezindheden jegens den Allerhoogste, die 
de raadslagen des overweldigers verijdeld en Nederland ver
lost had uit een overgroot gevaar. Welkom was elk nader 
berigt omtrent de bijzonderheden dezer luisterrijke zege
praal. Maar verlangen en vrees kruisten dooreen bij zoo 
vele ouders, verwanten en vrienden, die hunne dierbaren 
voor het vaderland ten strijde hadden zien trekken. Hoe 
hoog werd het geringe blaadje gewaardeerd, dat op het 
slagveld met potlood geschreven, het berigt bragt van het 
behoud eens geliefden zoons 1(30) Doch hoe vele smartelijke 
aandoeningen werden er opgewekt door de tijding, dat men 
de zijnen niet mogt terug verwachten, maar dat zij den 
dood der dapperen op het slagveld hadden gevonden. 

Vele en verward waren en bleven lang de berigten en 
oordeelvellingen over de groote gebeurtenissen, welke in zoo 
weinige dagen waren voorgevallen. Met regt wenschte men 

(29) H. C. VIN DEIS Boor> AIE^CH, tofiede op S. J. Brugmans, in het 7e deel 
ïan de Werken der Hollandsche Maatschappij van fraav/e kunsten en uetenschap-
pen, Lenden 1825, 303. Zie lerdei ooit Aanteehemng 8. 

(30) Zulke bnefjes worden door de Heeien VAN BUBMANIA REIGERS en BLJU 
nog bewaard. 
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alzoo daarvan zoodra mogelijk een getrouw en aaneenge
schakeld verhaal te ontvangen, waarin ook het aandeel der 
Nederlandsche krijgslieden aan de gevechten en aan de 
overwinning wierde in het licht gesteld, omdat zoowel En-
gelsche als Duitsche schrijvers de hoogste eer daarvan aan 
hunne landgenooten, zelfs bij uitsluiting, toekenden. 

Een wakkere en geleerde Fries waagde het die moeije-
lijke taak te ondernemen. Het was Mr. JACOBÜS SCHELTEMA, 

die van het begin der onlusten af door drie geschriften den 
volksgeest had zoeken te leiden; die twee zijner zonen aan
spoorde als vrijwilligers voor de zaak des vaderlands ten 
strijde te trekken, en die, onder voorlichting van den luit.-
kolonel VAN HOOFP, Adjudant van den Prins van Oranje, 
vele bouwstoffen bijeenbragt om van de geschiedenis der 
groote gebeurtenis voor onze landgenooten een gedenkschrift 
zamen te stellen. Nadat hij reeds in November het voor
naamste gedeelte van zijn arbeid aan de leden van het 
Koninklijk geslacht had voorgelezen, mogt hij zijn werk: 
de laatste Veldlogt van Napoleon Biwnaparte, verrijkt met een 
aantal belangrijke Bijlagen, in April 1816 in het licht ge
ven en daarop vele blijken van goedkeuring, ook van de 
vorstelijke personen, ontvangen. Het doel zijns ganschen 
levens, om de eer van het Vaderland, waar die door vreem
den werd aangerand, te handhaven, mogt hij ook hierdoor 
bereikt zien. Bijna dertig jaren lang was zijn voortreffelijk 
boek nagenoeg het eenige geschrift voor ons volk, dat den 
wapenroem der Nederlanders, bij Qualrebras en Waterloo 
behaald, »met waarheid en waardigheid heeft verkondigd." 
(Aanteekening 9.) 

- S C ^ Ï ^ S ^ ï - J — 



IV. 

Me lotgevallen de r Compagnie Vrijwillige J a g e r s 

van F r i e s l a n d . 

De algemeene blijdschap over de behaalde overwinningen 
en de bevrijding des vaderlands ging bij de Vrijwillige 
Jager-compagnie, die zich in Junij nog steeds te Leeuwar
den bevond, gepaard met een gevoel van leedwezen en te
leurstelling over haar gemis aan gelegenheid, om tot de 
verworven zegepraal het hare te hebben kunnen bijdragen 
en om te mogen deelen in den roem der overwinnaars. 

Met geestdrift had het meerendeel zich reeds in het mid
den van April aan de dienst voor hel vaderland verbonden 
en waren anderen later tot haar toegetreden(31). Doch de 
ijver van het Departement van oorlog was niet geevenredigd 
aan hun vurigen moed. Ongeduldig over den tragen voort
gang van hunne organisatie, wendden de Leeuwarder leden, 
nadat den 12 Mei F. BRouemus VAN NIDEK tot hun kapitein 
was benoemd, zich den 17 Mei tot den Koning met het 
verzoek, om niet alleen spoedig een l e a en 2ön luitenant te 
bekomen, maar ook » om zoodra mogelijk order te mogen 
«ontvangen lot m a r c h e e r e n , als brandende van verlan-
»gen, om, waar het noodig was, alles voor Z. M. op te 
«offeren." Aan het eerste verzoek werd niet voor den 15 
Junij voldaan, door de benoeming van de luitenants HANE-

GRAAFF en LUTJES, die echter eerst den 30 Junij hier aan
kwamen. Op de voldoening van het tweede verzoek werd 

(31) Zie bl. 28 hier voor, alsmede Aanteekemng 10 A. 
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bij herhaling aangedrongen; doch tot aller groote smart 
bleef de reikhalzend verwachte marsch-order steeds ach
terwege. 

Nadat de kapitein den 24 Mei het bevel over de compag
nie had aanvaard, was zijn eerste werk de manschappen, 
die te Harlingen, Sneek, Bolsward en elders zich als vrij
willigers hadden doen inschrijven, met die van Leeuwarden 
te vereenigen en in dienst te stellen. Omtrent hunne ver
zorging werden schikkingen getroffen en tot hunne huisves
ting de vroegere kerk der Jansenisten (de latere 2e Armen
school) zoo goed mogelijk ingerigt. De ijverige Commissie 
tot aanmoediging van de gewapende dienst voorzag met de 
meeste welwillendheid in de aanschaffing van al het noodige 
en zelfs in de uitrusting en de verdere behoeften van 27 
leden, die minder in staat waren dan de anderen, om, bij 
eene uitrusting op eigene kosten, zonder soldij te dienen. 

De oefeningen in den wapenhandel, vroeger onder de 
luitenants VAN DER LINDE en VAN DER MEÜLEN begonnen, 
werden nu krachtig voortgezet, en zocht de kapitein hen 
ook tot het doen van marsenen voor te bereiden door het 
aannemen van de uitnoodiging om te Sneek te komen, waar 
zij feestelijk ingehaald en onthaald werden. Evenwel werd 
hun geduld op eene sterke proef gesteld. Vruchteloos ver
zochten zij op nieuw aan den Koning om te velde te trek
ken , welk verzoek ondersteund werd door eene gunstige 
verklaring van hun kapitein omtrent hunne uitrusting en 
vorderingen in de exercilien. Doch eerst half Junij ontvin
gen zij de voor hen bestemde wapenen en niet voor den 
laatsten dier maand kwamen de beide luitenants aan. 

Eindelijk werd den 10 Julij het gedwongen verblijf te 
Leeuwarden opgeheven en hun wensch vervuld door het 
ontvangen van de lang verwachte marsch-order. 

Na de groote verliezen, welke het leger had ondergaan, 
wenschte de Koning het bezetten van de Fransche grenzen 
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ook aan de compagnien Vrijwilligers van 's Gravenhage, 
Arnhem, Leeuwarden enz. op te dragen. De laatste werd 
bestemd om zich naar Mons te begeven en zich daarna bij 
het 16e bataillon Jagers te vervoegen. 

De nu volkomen georganiseerde en goed geoefende com
pagnie was toen zamengesleld en ingedeeld als volgt(32): 

F. BROüeRius VAN NIDEK, kapitein. 

EERSTE SECTIE. 

Â. J. Hanegraaff, le luitenant; †G. D. Simon, sergeant-
majoor; T. Andringa van Hylckama, le sergeant, Oudebei koop; 
G. C. Kolf, tamboer; R. van der Feen, hoornblazer. 

le Escouade. 
Mr. C. P. E. Robidé van der Aa, korporaal, Lemmer; 

J. C. Driessen†; P. Schmitz; J.Zeper; †K. 0. van der Veen†; 
J. Jorissen en †D. van der Werf, beide van Bolsward. 

Se Escouade. 
J. J. de Blecourt, korporaal, Kollum; D. Evertsz, Joure; 

†J. D. C. Stocker; R. Buijsing; †H. J. Ladenius; J. Seijdel 
Koon; B. P. Engelbert van Bevervoorde†, Heerenveen. 

A. D. Graaf van Limburg Stirum, 3e sergeant, Sneek(33). 
2e Escouade. 

G. A. Avenhorn van Nauta, korporaal, Oenkerk; J. T. 
Stern; †N. F. Benoist; N. Rompel, Gorredijk; R. J. Eger, 
Bolsward; S. van Slooten; A. A. Osinga, Menaldum. 

(32) De leden met een † achter hunne namen waren m 1813 als Gaides 
d'honneur uitgetrokken. Die met een † vóór de namen zijn m 1865 nog 
jn leven. 

Van het gezamenlijk getal van 64 waren 25 uit Leeuwaiden en 39 uit de 
overige deelen van Fneslani, -nier toenmalige woonplaatsen er zoo veel mogelijk 
bijgevoegd zijn. 

(33) Door eene bloedspuwing verhmdeid om met de compagnie uit te trek
ken, werd zijne betrekking als seigeant, welke hij veilangde open te houden, 
gedurende den veldtogt waargenomen dooi den korporaal Jhr. E, VAÄ BREIJGEL, 
die de eerste was der te Leeuwmden ingeschreven vrijwilligeis. 
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6e Escomde. 
†Jhr. R. van Breugel, korporaal; †G. H. Andreæ, Lem

mer; A. Beuckens Braunius, Bergum; J. Fontein Pz .† , 
Harhngen; B. Barends; A. de Graad, Lemmer; †R. Bier-
snia, Heerenveen. 

TWEEDE SECTIE. 

H. J. Lutjes, 2« luitenant; G. van Schelle, fourier; J. 
Wentholt†, 2e sergeant; D. de Gorter, tamboer. 

oe Escouade. 

A. Poppes, korporaal, Lemmer; T. Wigmore; J. P. Gerl-
sina, Koudum; †F. J. Witteveen†, Dokkum; A. van Otter-
ioo; W. Andringa van Assen, Betiikum; M. F. Benoist. 

7e Escouade. 

B. A. van Boelens†, korporaal, Olterterp; A. B. van Boe-
lens; S. Toussaint, Harlingen; C. Lemke, Franeker; J. W. 
Post; R. T. Plantinga, Harlingen; G. van Ringh, Bolsward. 

B. Poppes, 4e sergeant, Lemmer. 

4e Escouade. 

D. Ruitinga, korporaal; J. A. Borger, Joure; L. J. van 
der Veen, Harlingen; I. Verweij, Sneek; †G. E. de Vries; 
J. BI. de Jonge, Bolsward; E. Haafkens, Sneek. 

8e Escouade. 

B. A. van Hylckama, korporaal, Sneek; †J. A. Ruel En
gelman, Sneek; H. J. Jonkman, Heerenveen; D. B. Witte-
veen, Lemmer; †L. Winkler; F. Semler en D. G, Wijndels, 
beide van Heerenveenfôb). 

(34) Aanvankelijk was het getal leden grooter, doch wegons ziekte, dienst
neming bij het leger en andere opkomende veihmdermgen konden sommigen 
hunne belofte met gestand doen, om zich bij de compagnie te voegen of daarbij 
te blijven 
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De vroege morgen van den 15 Julij was tot het uittrek
ken bepaald. Vooraf werd de compagnie geïnspecteerd door 
den luit.-generaal W. GÜERIN, provincialen konmiandant, die 
haar den vereerenden brief voorlas, welke de Gouverneur 
den vorigen dag aan den kapitein tot gelukwensch en af
scheid had gerigt. De gansche bezetting van Leeuwarden, 
de Schutterij raet hare muzyk en eene talrijke menigte de
den haar uitgeleide tot de herberg: de drie Romers onder 
Roordahuizum, waar de majoor der militie, W. H. Baron 
VAN HEEMSTRA, met eene aanspraak en het defileeren der 
troepen afscheid van haar nam. De Gouverneur en de leden 
der Commissie tot aanmoediging van de gewapende dienst 
wachtten haar vervolgens op de herberg: de Oudeschouw, 
waar haar een hartelijk afscheidsmaal werd aangeboden. 
Groot waren van alle zijden, zoo bij het vertrek uit Leeu
warden als hier, de blijken van geestdrift en toejuiching, en 
Heven vooral de treffende feestdronken van den baron G. E. 
E. COLLOT D'ESCÜRT, hun tot vaarwel toegebragt, nog lang 
in veler geheugen(35). 

De compagnie volbragt nu haren marsch over Heerenveen 
en Zwolle naar Utrecht, gedurende welken togt zij op alle 
verblijfplaatsen door de Schutterij of den landstorm plegtig 
ingehaald en uitgeleid en van uitgezochte inkwartieringsbil-
letten voorzien werd. Over Breda, Antwerpen, Brussel en 
Braine Ie comle bereikte zij den 4 Augustus eindelijk Mons. 
Hier ontving zij bevel om over St. Gislain en Elouge te 
œarcheeren naar Curgies, het hoofdkwartier van Prins FEE-
DERIK, opperbevelhebber der reserve-divisie, die haar niet 
met eene revue vereerde, maar haar onder de bevelen stelde 
van den luit.-kolonel VAN HÜLSTEIN. Door dezen regtschapen 

(35) De vermelde brief van den Gouverneur en de toespraak van den Baron 
VAN HEEMSTRA zijn met een uitvoerig verhaal van den uittogt en van het afscheid 
op de OudeschouiD opgenomen in de Leeuwarder Courant, no. 84 en 85. Wij zijn 
verzocht de beide eerste mede te deelen in Aanfeekenmg 10 B en C. 
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officier met veel welwillendheid ontvangen, werd zij bij het 
16« bataillon Jagers ingedeeld, om er de regter flank-com
pagnie van uit te maken, en gekantonneerd te Maign, waar 
vermoeijende wapenoefeningen van haar gevorderd werden. 
Na verloop van eenige dagen werd zij te St. Sauve gepos
teerd, waar ze zware wachtdiensten had te vervullen, dewijl 
de Jagers twee van de vijf nachten op de wacht doorbrag-
ten en op de voorposten geplaatst werden op twintig passen 
afstands van de Fransche vedetten. 

Het was hier, op Frankrijks bodem en onder de muren 
van de bedwongene vesting Valenaennes, dat de compagnie, 
bij gelegenheid van 's Konings verjaardag op den 24 Augus
tus, een luisterrijk vaderlandsch feest vierde. Het wacht
huis der voorposten werd met groen en bloemen net ver
sierd en omgeven met masten, waaraan de Nederlandsche 
en Oranjevlaggen wapperden, die met een driewerf herhaald 
hoezee! werden opgeheschen. Op kosten van een aantal le
den werd er 's namiddags aan hare officieren en aan die 
van den staf een rijk diner aangeboden, waartoe er eene 
tent opgerigt en smaakvol versierd was met trofeen van 
wapenen, door slingers van vlaggen, palmen en bloemen 
omgeven, en bij het vallen van den avond met gekleurde 
lantarens verlicht. Talrijke heildronken, waarvan de meeste 
in toepasselijke dichtregelen van een der Jagers, afgewisseld 
door hiervoor vervaardigde liederen, verhoogden den luister 
van een feest, dat voor hen even onvergetelijk was als voor 
anderen de vuurdoop ten dage des strijds, welken zij be
geerd hadden, doch dien men hen, tegen hunnen wil, ont
houden had(36). 

(36) Deze verzen van den korporaal Mr C P E ROBIM, VAN DEB AA (de 
Bard der compagnie genoemd) zijn met eene uit\oenge beschrijving van het 
feest medegedeeld m de Leeuwmder Coiuant, no 106 en 114. Wij zijn lerzocht 
ze, even als het afzonderlijk gediuLte lied der Jagers, voor de vergetelheid te 
be-naien en hebben ze m Aanteekentng 10 D en E opgenomen 

5 
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Tot den 28 Augustus bleef de compagnie te 5/. Sauve, 
toen zij bevel ontving om te marcheeren naar Jenlain, 
waar hare officieren haar moesten verlaten, om zich naar 
hunne bestemming in Indie te begeven. Hun werd een af
scheidsfeest aangeboden en vele jagers deden hen uitgeleide 
tot Elouge. De bevelhebber der divisie stelde de compagnie 
nu onder het kommando van den kapitein Jhr. A. VAN 
SPENGLER en den len luitenant G. VAN DAALEN. Gedurende 
dit verblijf te Jenlain verloren zij een der kameraden. Het 
was de jager P. SCHMITZ. Hij stierf, welligt ten gevolge 
van de vermoeijenissen bij eene wapenschouwing in de 
vlakte van Famars, en werd met militaire eer begraven op 
het P\. C. kerkhof, hetwelk eerst eenigen tegenstand ont
moette. De korporaal ROBIBÉ VAK DER. AA sprak bij zijn 
graf een treffend lijkdicht uit(37). 

Aan het hoofd van het bataillon marcheerde de compagnie 
den 17 September naar haar laatste kantonnement Lalaing, 
een der voorposten van de ingesloten vesting Douai. Hier 
nu werd het gerucht verspreid van den voorgenomen te
rugkeer der vrijwillige korpsen naar het vaderland, waartoe 
zij den 24 Sept. het bevel en de marschroute ontvingen. 
Hun dringend verzoek, om op den terugtogt te worden be
geleid door hunne officieren, werd hun niet toegestaan, 
weshalve het kommando werd opgedragen aan den sergeant
majoor SIMON, die later niet te veel kon roemen op de orde 
en krijgstucht, welke gedurende den terugtogt door de gan
sene compagnie was in acht genomen. 

Na een hartelijk afscheid van het bataillon genomen te 
hebhen, ving de marsch den 26 Sept. aan, van Lalaing 
over Mons, Vilvoorden en Turnhout naar 's Hertogenbosch; 
van daar over Grave, Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Deven
ter en Zwolle naderden zij de Friesche grenzen. Na te 

(37) Ook dit is m Aanteeke/ung 10 F opgenomen. 

h 
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Steenwijk nog een rustdag gehouden te hebben, kwamen zij 
den 17 October te Heerenveen en deden den volgenden dag 
den gewenschten intogt in Leeuwarden. Even als bij het 
vertrek werden zij op eene luisterrijke wijze ingehaald en 
ontvangen, en door het garnizoen en de schutterij met 
hare muzyk, onder het vreugdegejuich der volksmenigte en 
het welkom hunner betrekkingen, geleid tot vóór het stads
huis. Hier waren de voornaamste authoriteiten vereenigd 
in de groote zaal en werden hun de hartelijkste welkomst
groeten en gelukwenschen ioegebragt. Namens de Commis
sie tot de gewapende dienst rigtte nu de Baron COLLOT 

B'ESCURY tot de compagnie eene treffende toespraak, waar
van de hoofdinhoud vervat was in eene gedrukte Oorkonde, 
welke aan ieder der leden als een bewijs van dankbaarheid 
werd uitgeretkt(38). De plegtigheid werd besloten met een 
diner, hun door het stedelijk bestuur aangeboden. 

Den volgenden dag werd er op de Langepijp eene groote 
parade gehouden, waarbij de compagnie den regter vleugel 
innam van de geschaarde schutterij en de militie. In naam 
des Konings werd zij hier door den provincialen komman-
dant plegtig ontbonden, en haar, met een eervol ontslag 
van hare verpligtingen, 's Konings tevredenheid en dank 
toegebragt voor haren betoonden ijver en welwillendheid ten 
dienste van het vaderland. Van hier trok zij naar het 
Gouvernenientshuis, waar het vaandel of de kwartiervlag 
werd gedeponeerd. De geachte Gouverneur begroette haar 
met eene toespraak(39), en noodigde haar dien avond op 
een souper in den Stads Schutters-Doelen, waarmede de 
wel volbragte taak feestelijk werd besloten. 

(38) Dit stuk, in Aanteekentng 10 G afgedrukt, heeft de Commissie daarna 
in het kopei laten graveeren, waarvan een afdiuk op perkament, veisierd met de 
wapens Tan het Rijk en der Provincie, den 14 Dceember 1816, als eene fiaaije 
en meer duurzame gedachtenis, aan ieder is uitgeieikt geworden. 

(39) Zie deze toespraak in Aanteekentng 10 H. 

5 ' 
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Later is bij koninklijk besluit van den 12 Maart 1818, 
no. 46, aan de leden der compagnie toegestaan het dragen 
van eene zilveren Medaille, voerende op de eene zijde de 
woorden: VOOR KONING EX VADEBLAND 1815, en op de an
dere zijde het Wapen der provincie Friesland, aan een 
blaauw lint met eene geele streep in het midden(40). 

Voorzeker was het niet aan deze fiere jonge mannen te 
wijten, dat van de door hen ten behoeve van het vader
land aangebodene hulp in den nood geen ander gebruik 
werd gemaakt, en dat zij geene meerdere voldoening van 
hun aanbod en opofferingen rnogten smaken. Gelukkig, dat 
er in de dagen des gevaars genoegzame krijgsmagt bestond, 
om den overweldiger wederstand te bieden en te overwin
nen, zoodat hunne hulp als overbodig beschouwd kon wor
den. Fier waren en bleven zij er op, dat, terwijl de 
Belgen geene enkele zoodanige compagnie als de hunne le
verde, zij toch bewijs hadden gegeven van hun vaderland-
schen moed en goeden wil: want ook op hen blijft altijd 
de bekende versregel van TOLLENS toepasselijk: 

»En rekent d' uitslag niet, maar telt het doel alleen." 

(40) Zie dit Kon beshut in Aameekentng 10 I, en in K en L \eidere bij-
zondeiheden omtrent de compagnie. 

file:///eidere


w. 
TTerrlgtiiigeii der Commissie tot aanmoediging van 

's Lands militaire dienst. . 

Terwijl zoo vele Friezen ha» arm aan de zaak des vader
lands wijdden en door persoonlijke opofferingen bijdroegen 
om den gevreesden veroveraar te bestrijden, toonde eene 
algemeene deelneming, dat de vaderlandsche deugd van 
Weldadigheid hier nog voortleefde, en bleek het, dat velen, 
die geen bloed konden offeren, gaarne hun goed veil had
den tot ondersteuning van allen, die behoefte hadden aan 
hulp in den algemeenen nood. Men werd niet moede, ook 
nadat in 1813 en 14 reeds zoo véél ten behoeve van het 
vaderland was bijeengebragt(41). 

Nadat in de eerste dagen van April zich te Amsterdam 
eene Hoofd-commissie had gevestigd tot daarstelling van een 
Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende 
dienst in de Nederlanden, namen eenige aanzienlijke Frie
zen in overweging, of men hier eene Sub-commissie daarvan 
zou trachten op te rigten, dan of men, onafhankelijk daar
van, eene eigene Provinciale Commissie zou zien tot stand 
te brengen, gelijk er ook te 's Gravenhage, Rotterdam, 
Leiden en elders reeds bestonden. Tot het laatste, waarvan 

(41) 1ian het gezamenlijk bedrag der giften, ni 1813 en 14 m de gemeenten 
ïeizameld, heb ik nergens eene opgave kunnen vmden De som van flSoO van 
Leemio.iden weid later nog vermeeideid, ook met een gouden oorijzer, twee 
zibeien schenkborden, een gouden hoiologie, plaatspelden, boekhaken, ungen, 
juweelen enz Zoo bood ook 4. K. HOR^STRA, leenbaas te Oudega in NooiduoWe, 
den Souieremen Vorst due manschappen aan, op zijne kosten mtgeiust, ROELOF 
POOL te hyehoske schonk eene som \an /500 enz 
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men zich meer gunstige vruchten voorstelde, werd deo 12 
April besloten, op de wijze, zoo als hier vóór op hl. 24 
is medegedeeld. In de daar voorkomende eerste oproeping 
tot weldadigheid gaf de Commissie tevens hare bedoelingen 
met dit fonds te kennen. 

Zij had niet te vergeefs op de mededeelzaamheid der 
Friezen gerekend en daartoe de hulp der 91 toenmalige 
Gemeentebesturen ingeroepen. Weldra stroomden haar van 
alle zijden aanzienlijke sommen toe, en droegen ook min
vermogenden, scholieren en zelfs dienstboden gaarne iets 
bij, om zich te kwijten van een pligt jegens het vaderland, 
nu het door een overmagtigen vijand werd aangevallen. 
Nadat reeds zoo velen dienst hadden genomen, vond de 
Commissie onder de geringere standen weinig gelegenheid 
om premiên van aanmoediging toe te kennen en om de 
zorg voor vrouwen en kinderen op zich te nemen. Des te 
meer trachtte zij bij te dragen tot versterking van de Com
pagnie Vrijwillige Jagers, door 27 minbegoedigde jongelie
den te ondersteunen in het dragen der kosten van uitrus
ting en van hunne verzorging, zoowel gedurende het ver
blijf te Leeuwarden als tijdens hunne dienst bij het leger; 
terwijl zij ook op eene kiesche wijze in andere behoeften 
der compagnie voorzag. 

Maar naaiïwelijks was de heugelijke overwiflcing bij Wet-
terloo behaald, of een ganseh ander veld van werkzaamheid 
opende zich voor de Commissie. De zucht om de deelne
ming in de algemeene wapening aan te moedigen, werd 
eensklaps vervangen door de zorg voor de duizenden ge
kwetsten, die hun leven in den strijd voor het vaderland 
gewaagd- en eervolle wonden bekomen hadden. Zij nam 
het besluit, om uit de door haar verzamelde gelden in eens 
eene som van Vijf duizend Gulden te bestemmen tot ver
pleging en verkwikking van Nederlandsche gekwetsten en 
om hei berigt daarvan toe {e zenden aan den Secretaris van 
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Staat, Baron VAN DER CAPELLE\ te Btussel, gelijk ook aan 
Z. M. den Koning. 

Zij had de voldoening, daarop aangename brieven van 
dankbetuiging te ontvangenis), en te ontwaren, dat de 
weldadige zm der Friezen zoowel als hare pogingen om die 
op te wekken en te besturen meer algemeen gewaardeerd 
en met lof vermeld werden. 

Eene tweede poging tot hulpbetooning aan de gekwetsten 
werd even zoo met een gunstigen uitslag bekroond. Den 
28 Junij rigüe zij eene misshe aan de plaatselijke bestu
ren in Friesland^) en deed zij eene uitnoodiging in de 
Leeuwarder Courant, om aller medewerking in te roepen 
tot inzending van eene groote hoeveelheid pluksel, compres-
sen, windsels en scheurlinnen, ten behoeve der gewonden 
en verminkten, die door hun onverschrokken moed in den 
strijd zoo veel aanspraak hadden op aller hulp, verpleging 
en veikwikkmg. Spoedig werd aan die oproeping voldaan, 
en dagelijks vloeiden nu der Commissie honderden ponden 
pluksel, compressen, windsels en scheurlinnen toe niet al
leen, maar ook, hetgeen zij niet had verzocht of verwacht, 
honderden hemden, honderden lakens en kussensloopen. 
Met vreugde en liefde ontsloten de huismoeders hare linnen
kasten en gaven alles wat zij konden missen, om de pijnen 
te stillen en het lijden te verzachten van zoo vele dapperen, 
die ook voor haar en de haren hadden gestreden om het 
vaderland te bevrijden. Bovendien zonden zij hare kinderen 
ter school met lappen linnen en spelden: want vele dagen 
aaneen stond overal het onderwijs stil en waren duizenden 
kleine handen onder de leiding der onderwijzers in bewe
ging om pluksel te maken; terwijl de naaimeisjes en huis
gezinnen voor het knippen van windsels en compressen 
zorgden. Alles werd aan een kant gezet tot hel verleenen 

(42)(43) Zie deze blieven in iontcekemng II i en B medegedeeld. 
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van oogenblikkelijke hulp. Van de vele berigten omtrent 
de opgewekte geestdrift en ijver op verschillende plaatsen 
willen wij slechts één als proeve mededeelen. Te Dragten 
namelijk lieten eenige burgervrouwen een ieder bij trommel
slag uilnoodigen, om zich den volgenden morgen te vier 
uur met het noodige linnen naar de Hervormde kerk te be
geven. Reeds vóór de kerkdeur in dit vroege morgenuur ge
opend werd, stonden er eenige minvermogende vrouwen te 
wachten. Spoedig groeide haar getal tot ongeveer 100 aan, 
waarbij zich een veertigtal kinderen voegde, terwijl af- en 
toegaande personen steeds nieuwen toevoer van linnen aan-
bragten. En zoo werkten ouden en jongen, rijken en ar
men den geheelen dag tot 's avonds 9 uur voort, en her
haalden dien arbeid ook in de volgende dagen, mede op de 
scholen, en rustten ze niet voor zij eene massa van 116 
ponden pluksel, 140 ponden compressen en scheurlinnen en 
1712 ellen windsels bijeen gebragt hadden, waarbij nog 11 
lakens en 2S hemden gevoegd werden, hetwelk alles, in twee 
groote kisten gepakt, naar Leeuwarden aan de Commissie 
werd gezonden(44). Ook te Joure waren meer dan honderd 
vrouwen en meisjes in de kerk op gelijke wijze gedurende 
drie dagen werkzaam, en zag men daar met genoegen »het 
»bedehuis veranderd in eene werkplaats van barmhartige 
» vaderlandsliefde." 

Bij dit alles ging de Hoofdstad, vanwaar de oproeping 
tot deelnemende hulp was uitgegaan, op waardige wijze 
voor. De pogingen van de stedelijke Regeering en van eene 
door haar benoemde Commissie om geldelijke bijdragen te 
verzamelen werden sedert den 12 April door den weldadi-
gen zin der ingezetenen zoo zeer ondersteund, dat de som, 
welke Leeuwarden tot het fonds der Commissie bijdroeg, 

(44) Men bedenke hieibij, hoe leel moeite het kost om slechts eea pond 
pluksel te maken en hoe gioot eene hoop het is, welke dit gewigt uitmaakt. 



FBIESIAND IN 1815. 73 

eerlang tot ongeveer /12,000 steeg. En zoodra was de 
wensch om linnen voor de gekwetsten te bekomen niet ge
uit, of alle kasten werden ontsloten, aller handen in bewe
ging gebragt, zoodat de Regeering reeds den 1 Juli) instaat 
gesteld was 1184 ponden linnen en 200 pond pluksel, 
windsels en compressen naar 's Gravenhage te verzenden. 
En die liefdevolle ijver verflaauwde niet spoedig: want bin
nen veertien dagen was zij op nieuw in de gelegenheid nog 
5 kisten af te zenden, waarin niet minder dan 17OO hem
den (waaraan te Brussel de grootste behoefte was), 109 lakens 
en 807 pond linnen en windsels waren; eene hoeveelheid, 
die met de vorige bezending eene zwaarte had van 3215 
ponden linnen. Dát alles had Leeuwarden voor de bevrijders 
van het vaderland veil, en daartoe hadden armen en rijken, 
jongen en ouden met liefde het hunne bijgedragen! 

Doch met regt kon dit betoon van weldadigheid zoowel in 
geld als in goed over de gansche provincie algemeen genoemd 
worden. Het geneeskundig bestuur der armee had reeds 
den 12 Junij, en dus vóór de veldslagen, de inzending van 
pluksel en scheurlinnen verzocht, «opdat het den krijgsman 
bij het bestrijden van den vijand niet aan hulp zoude ont
breken." Daarom maakten verscheidene besturen met de 
toezending van hunne bijdragen uu zoo veel haast, dat zij 
hunne kisten dadelijk naar 's Hage verzonden, weshalve de 
hoeveelheid aan de Commissie te Leeuwarden onbekend bleef. 
Eerlang was er dan ook, in weerwil van het aanhoudend 
gebruik, zulk een voorraad linnen in de hofstad opgetast, 
dat het geneeskundig bestuur vooreerst voor meerdere toe
zendingen bedankte. De Commissie achtte zich derhalve 
geregtigd, het laatstelijk ter harer beschikking gestelde 
linnen aan de algemeene armen van Leeuwarden weg te 
schenken. 

Ten einde duidelijk in het licht te stellen, wat Friesland 
in 1818 door zijne weldadigheid ten behoeve der algemeene 
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zaak heeft bijgedragen, heb ik mij de moeite getroost, om 
uit de officiëele opgaven een algemeenen Staat op te maken 
van al de bijdragen der 91 Friesche gemeenten, zoowel ten 
behoeve van het geldelijk fonds der Commissie als in linnen, 
ten behoeve der gekwetsten opgezonden. Al mogt het mij 
niet gelukken volledige opgaven te bekomen, zoodat de ko
lommen van sommige gemeenten, die stellig bijdragen in
zonden, ia blanko moesten blijven, toch zal die staat, in 
Aanteekening 11 C opgenomen, tot een duurzaam gedenk-
teeken strekken van den vaderlandschen zin dier dagen ea 
van de magt, welke door vereeniging van krachten kan 
worden tot stand gebragt; te meer, als wij aan het slot 
zien, dat de hoofdsom van het door de Commissie in nage
noeg drie maanden bijeengebragte niet minder dan ongeveer 
f 3 o,000 bedroeg(45). 

Hieronder zijn echter niet begrepen de vrijwillige giften 
ten behoeve van het vaderland, welke, ingevolge de uitnoo-
diging van het Departement van binnenlandsche zaken vaa 
den 10 April (zie bl. 18 hier vóór), door verscheidene Frie
zen, vooral ambtenaren, onmiddelijk aan het Departement 
zijn gezonden tot süjving van 's lands schatkist, en waar
van vele in de Staats-courant zijn vermeld. 

Nadat de Commissie toch gedurende de bovengenoemde 
drie maanden hare ijverige pogingen met zulk een gewensch-
ten uitslag bekroond zag, werd zij daarin op eens gestoord 
door een a lgemeenen maatregel van het Gouvernement, 

(15) Men verlieze hieibij met uit het oog wat sommige besturen te kennen 
gaven, dat hunne giften niet hooger konden zijn, wegens den veraimden toe
stand, waarin vele dorpen en \ooral zeeplaatsen verkeerden, ten gevolge der 
rampen en den stilstand van vele hedujven gedurende de Fiansclie overheei-
schmg, waarvan zij zich nog niet hadden kunnen herstellen. 
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welke zeker niet in !t leven geroepen zou zijn, indien ook 
andere provinciën zulk eene som als Friesland hadden bij-
eengebragt. 

Het Departement van binnenlandsche zaken rigtte name
lijk den 4 Juli] 1815 eene circulaire aan de Gouverneurs 
der provinciën, welke, na eene breede inleiding, de uitnoo-
diging bevatte, om in alle steden en plaatsen Commissiën 
te doen oprigten tot het bijeenbrengen van gelden, bestemd 
tot een fonds voor verminkte krijgslieden en voor weduwen 
en weezen van gesneuvelden. De Gouverneur van Friesland 
droeg den 8 Julij de zamensteïling van die Commissiën aan 
de plaatselijke besturen op. Doch het was er verre af, dat 
deze zaak in den algemeenen smaak zou gevallen zijn. Er 
was eene tweede aanschrijving noodig van 29 Julij, om te 
doen begrijpen, dat de vorige Commissiën, welke voor het 
F r i e s c h e fonds gewerkt hadden, nu vervangen moesten 
worden door andere, die op nieuw gelden bijeen te brengen 
hadden voor een nieuw Rijks fonds, waarvan het bedrag 
bij de Rijks-ontvangers gestort moest worden. Men had in 
de laatste tijden reeds zoo véél geofferd aan het algemeen 
belang; de Leeuwarder Commissie had juist kort te voren 
/8000 naar Brussel gezonden voor de gekwetsten, en ook 
andere redenen deden geen groote verwachting van dezen 
maatregel koesteren; toch bleek het bij de uitkomst, dat 
het gevoel van dankbaarheid voor het behoud -des vaderlands 
en het medelijden met het lot der gewonden en met de 
betrekkingen der gesneuvelden levendig genoeg waren om 
veler kassen op nieuw te doen openen, dewijl het gelukte 
in Friesland voor dit fonds eene som van /"18,458 bijeen te 
brengen(46). Niet- alle gemeenten hadden hiertoe bijgedra
gen, dewijl sommige zich bezwaard achtten om nog meer 
van hare ingezetenen te vergen. Zelfs Leeuwarden gaf bij 

(iG) Dit bedrag is in de laatste kolom geplaatst van den Staat achter Aant. \\ 
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de inzending van zijne kleine bijdrage Ie kennen: «dat,, 
»daar de som der vaderlandsche giften, in 1814 en 13 
»door de ingezetenen geofferd, nu tot een bedrag van 
»/19,556 was gestegen, buiten de aanzienlijke partij hem-
»den, linnen en pluksel, ten dienste der gekwetsten bijeen-
«gebragt, — de Regeering zich vleide, dat de Gouverneur 
»met haar over de milddadigheid en vaderlandsliefde der 
»ingezetenen van Frieslands hoofdstad zeker wel voldaan 
» zou zijn." 

De geldelijke bijdragen der Friezen alléén voor deze bei-
de fondsen, maken alzoo een bedrag uit van ruim /80,000, 
gelijk staande met de som, welke de te Londen opgerigte 
Waterloo-commissie in November 1815 uit hare bijdragen 
afzonderde ten behoeve der Nederlandsche militairen, welk 
bewijs van de edelmoedigheid der Britten destijds met veel 
lof is vermeld. Doch in de Nederlandsche Jaarboeken van 
STDART en in andere geschriften van dien tijd wordt van der 
Friezen hulp even zoo min gesproken, als er van de oprig» 
ting van hunne vrijwillige Jager-compagnie eenige melding 
is gemaakt. 

Ofschoon de zorg, om onderstand te verleenen aan ver
minkten en aan naastbestaanden van gesneuvelden, nu ten 
gevolge der genomene maatregelen ten laste van een alge
meen fonds was gebragt, oordeelde de Commissie in 
Friesland toch aan hare bestemming te moeten blijven vol
doen en de gewonde soldaten uit dit gewest en hunne be
trekkingen zoo veel mogelijk te ondersteunen. Aan alle 
aanzoeken om hulp voldeed zij op edelmoedige wijze, en 
gaarne zou zij dit b i jzondere fonds bij voortduring 
hebben behouden, om uit de renten van het overschot toe
lagen Ie schenken aan die militairen uit deze provincie, 
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welke als andere landgenooten uit het algemeene fonds on
dersteund zouden worden. Naardien de Friezen tot het 
laatste even als anderen bijgedragen, doch bovendien een 
eigen fonds voor eigene behoeften bijeengebragt hadden, 
meende men, dat bewoners van andere provinciën daarop 
nu minder aanspraak hadden, en vreesde men de beschul
diging niet, dat de Friezen hunne gewestgenooten boven 
anderen zochten te bevoordeelen, na- en omdat reeds zulk 
een aanzienlijk gedeelte van het fonds aan de algemeene 
belangen was afgestaan. Het koninklijk besluit toch van 
den 9 November 1815, waarbij de aanzienlijke som der 
door de Rijks-commissiën bijeengebragte bijdragen gesteld 
werden onder een hoofdbestuur te Amsterdam en waaruit 
ook een Invalidenhuis zou worden opgerigt, scheen minder 
op de Commissie in Friesland van toepassing te zijn, of
schoon zij genoeg aanzoeken ontving om zich daarmede te 
vereenigen. 

De Commissie maakte zwarigheid om aan de herhaalde 
uitnoodigingen der Hoofd-commissie te voldoen, voornamelijk 
op grond der verpligtingen, welke zij jegens hare Friesche 
landgenooten had aangegaan bij hare eerste uitnoodiging 
van den 12 April 1815 (bl. 25 hier vóór). ïn dezen twee
strijd riep zij de bemiddeling in van den Minister van bin-
nenlandsche zaken, en het was op diens raad, dat zij den 
24 Junij 1817 in de Leeuwarder Courant een berigt plaatste 
omtrent den stand der zaken, met uitnoodiging aan al
len, die haar in 1815 hunne giften hadden toevertrouwd, 
om zich gedurende de maand Julij te verklaren, of zij er 
tegen hadden, dat het overschot van het fonds der Com
missie gestort wierde in het algemeen fonds, hetwelk inge
volge de vaderlijke bedoelingen des Konings moest strekken 
ten behoeve van alle verminkten en de betrekkingen van 
alle gesneuvelde verdedigers des vaderlands. 
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Vermits géén der gevers in Friesland zich tegen deze 
bestemming had verklaard, achtte de Commissie den 51 
Julij zich daardoor gemagtigd om tot de overdragt te be
sluiten, waarvan zij den Gouverneur kennis gaf. Zij had 
hij genoemd berigt tevens aan de belanghebbenden mede
gedeeld, dat het gansche beloop van de bij haar ingekomene 
gelden de aanzienlijke som bedroeg van /34,961, terwijl de 
uitgaven tot dusver ongeveer f 15,000 beliepen; alsmede, 
dat zij voornemens was een volledig Verslag in het licht te 
geven van hare werkzaamheden en van het gebruik, dat zij 
van de aan haar toevertrouwde penningen gemaakt had(47). 

Het besluit der Commissie in Friesland werd met veel 
genoegen vernomen door de Hoofd-commissie te Amsterdam, 
die tevens gaarne het eenige bezwaar op zich nam, om de 
gratificatien, door haar aan acht personen tot een bedrag 
van /685 in 't jaar toegestaan, voortdurend uit te betalen. 
» Zij verheugde zich in die vermeerdering van het algemeen 
fonds; zij zou dankbaar Mij ven gedenken aan de zorg der 
Commissie van inzameling, en bovenal zou zij in dit geluk
kig gevolg van hare pogingen een aangenaam blijk erkennen, 
dat de Friezen in vaderlandsliefde en weldadigheid niets aan 
die der inwoners van andere gewesten hadden toegegeven, 
ja zelfs velen daarin hadden overtroffen"(48). 

Den 22 Januarij 1818 werden alzoo door de Commissie 
aan het Hoofdbestuur toegezonden vijftig Certificaten, ieder 

(47) Vermoedelijk heeft de uitgave van dit Verslag niet plaats gehad, dewijl 
alle aangewende moeite bij het Hoofdbestuur, de Provincie, de Gemeentebesturen 
en de famihen van de leden der Commissie vruchteloos is geweest, om er eenig 
spoor van te ontdekken. Welligt is het uit bescheidenheid achtergehouden, 

(48) Tijdens de onderhandelingen werd m de Leeuw. Courant van 12 Aug. 
bekend gemaakt, dat, toen er in het volgende jaar 1816 op nieuw eene oproe
ping tot weldadigheid kwam, en wel ten behoeve der noodlijdenden door den 
wateivloed m Gelderland, welke /78,344 opbiagt, Fiieilani daarin had ge
deeld voor ƒ12,488; terwijl Zeeland, daaitoe ƒ5,289, Gelderland zelf f 7,145, 
Vlucht /2,515 en Zmd-Holland met zijne groote steden slechts /11,953 bijdroeg. 
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à /ÏOOO, Werkelijke Schuld ten laste van dit rijk, ter som
ma van / 50,000 nominale waarde, rente gevende 21 / . ten 
honderd(49). Het verder overschot van ongeveer f ÏOOO 
bleef tot nadere verantwoording in kas. 

Het koninklijk besluit van 9 Nov. ISIS werd eerst bij 
circulaire van den Gouverneur van 6 Maart 1818 in wer
king gebragt, waarbij alle plaatselijke commissiën op de 
meest eervolle wijze ontslagen en voor hare bewezen dien
sten bedankt werden. Te gelijk werden er in alle Arron-
dissements hoofdplaatsen Districts-commissiën benoemd. Die 
te Leeuwarden, uit zeven leden der vorige commissie be
staande, vestigde zich op den 4 April en ving op dien dag 
de briefwisseling met het Hoofdbestuur te Amsterdam aan. 

Ten aanzien van dit voor ons vaderland thans zoo belangrijke 
Fonds Ier aanmoediging en ondersteuning van de gewapende 
dienst in de Nederlanden meenen wij uit het Algemeen Ver
slag van 1864 de volgende bijzonderheden tot meerdere 
waardeering van zijne heilzame bedoelingen Ie moeten me-
dedeelen: 

De vaste inkomsten bedroegen in 1865: 
Wegens renten van inschrijvingen /'47,241. 
Het bedrag der collecten en giften -31,197. 
Het bedrag van andere giften en legaten - 15,88S. 

Te zamen eene ontvangst van /94,294. 

Tot de collecten had Friesland bijgedragen: 
Leeuwarden /1470, 
Sneek - 709, 
Heerenveen - 384, 

te zanten /2563. 

(49) De beurskoers van deze Schuldbrieven was 1 Jan. 1815 3 8 % , 1 JIMIJ 
3 6 % , in Jan. 1818 4 4 % en thans m Sept. 1S65 6 2 % . 
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De uitgaven bestonden in: 
Gratiiicatiën en giften aan 544 verminkten en 

nageblevenen van gesneuvelden /20,692. 
Van deze waren er nog 154 verminkten en 

26 nageblevenen van 1815; de overige 
zijn uit vroegere veldtogtea en die in 
Oostindië en België. 

Uitkeeringen aan 1469 infirmen - 46,882. 
Bijdrage tot het Invalidenhuis te Leiden - 2,356. 
Onkosten en uitkeeringen - 5,062. 

Gezamenlijke uitgaven /74,992. 

In het District Leeuwarden zijn in 1865 ongeveer 50 deeî-
geregtigden, die jaarlijks ruim /1700 aan gratificatiën ont
vangen. 

Ten gevolge het besluit der algemeene vergadering van 
1865, dat de oude strijders van 1813—18, voor zoover ze 
behoeftig zijn, op hun verlangen als deelgeregtigden zullen 
worden aangenomen, zal de weldadige werkkring van het 
fonds aanmerkelijk worden uitgebreid, dewijl hun getal over 
't geheele land een hoog cijfer zal bedragen naar de verhouding 
van het District Leeuwarden, waarin zich binnen vier maan
den daarna reeds meer dan honderd personen hebben aan
gemeld. 



VI. 

Ment en Schaduw van 1815» 

De plotselinge herschijning van den vernederden Keizer 
op het tooneel der wereld, waarop hij zoo lang de hoofdrol 
vervulde, had alzoo aan Nederland een schok gegeven, 
die wel groote opofferingen eischte, maar ook in vele 
opzigten van weldadigen invloed en heilrijke gevolgen 
was. Terwijl zij de tot slaapzucht neigende natie, die 
hare onafhankelijkheid zoo gemakkelijk herkregen had, tot 
wakkerheid, tot eene krachtige inspanning opriep, deed het 
onverwacht gevaar, van het pas herwonnen vaderland op 
nieuw te verliezen, dit pand op hoogere waarde schatten 
en die opofferingen daarvoor veil hebben. Het voorregt 
van een eigen Vorstenhuis te bezitten, aan hetwelk de zorg 
voor de landsverdediging zoowel als de aanvoering van de 
krijgsmagt geheel kon worden toevertrouwd, leerde men in 
den nood op prijs stellen; en ná de overwinning moest 
wel de dankbaarheid des volks voor de wijselijk beraamde 
maatregelen des Konings en voor de betoonde dapperheid 
des Prinsen den band tusschen Nederland en Oranje vaster 
dan ooit zamensnoeren. De waarde van het leger werd ge
handhaafd; de eer der natie zoo bij haar zelve als bij ande
ren verhoogd, en krachtiger dan door den wil der mogend
heden werden Koningschap en Staat bevestigd en de Noor
delijke en Zuidelijke Provinciën op eens naauwer aan elkander 
verbonden door gelijken nood, door één belang en door aller 
aandeel in de roemrijke zegepraal. 

6 
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De waarheid der spreuken: »gelijk gevaar maakt zelfs 
vijanden tot vrienden/5 en » de nood leert bidden en han
delen ," werd onder onze landgenooten aïlerwege en in alle 
standen openbaar; en niet te vergeefs verdemoedigde zich 
de natie, terwijl zij hare krachten verzamelde, in de van 
staatswege uitgeschrevene bedestonden in het gevaar, gelijk 
daarna op de dankdagen, toen de wonderbare redding aller 
gemoed met erkentenis jegens den Allerhoogste vervulde, 
en daarvan ook blijken gaf door de betooning van werkda-
dige liefde jegens de voor het vaderland gewonde strijders. 

Hoe hoog leerde men niet den ijver en de wijsheid van 
den Koning en zijne raadslieden waardeeren, toen reeds den 
24 Augustus des zelfden jaars de nieuwe Grondwet voor 
het Koningrijk werd aangenomen en afgekondigd, terwijl 
zoo vele andere wetten en besluiten onderscheidene takken 
van het rijksbestuur regelden! Onder deze was voor Fries' 
land hel meest belangrijk het besluit van den 2 Aug. be
trekkelijk het hoog er onderwijs . Daarbij toch werd, 
»uit hoofde der oude verdiensten van de voormalige Aka-
»demie, 'te Franeker gevestigd," aan die stad een der zes 
opgerigte Athenæa toegezegd, van landswege te bekostigen. 
Den 16 October had de benoeming van drie Curatoren en 
van acht Hoogleeraren en nog den 28 December de plegtige 
inhuldiging plaats van het »Alhenæum tot uitbreiding van 
»geleerdheid en het vervangen van het Akademisch onder-
»wijs." Bij die gelegenheid werd door den voorzittenden 
Curator ADEIAAN GILIES GAUPER eene redevoering gehouden, 
waarin, op grond van den roem der vroegere Hoogeschool 
in het vormen van uitmuntende mannen en van leermees
ters voor andere Akademien, de hoop werd geuit, dat deze 
instelling eene krachtige aansporing rnogt zijn tot eene ver
nieuwde en ijverige beoefening van de wetenschappen in dit 
gewest. Vooral bragt hij dank toe aan den waardigen 
Gouverneur Jhr. I, ÆBINCA VAN HUMALDA, die, als beoefenaar 
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en voorstander van geleerdheid en smaak, door zijn invloed 
zoo veel tot deze stichting had bijgedragen. Met regt mogt 
Franeker dien gelukkigen dag verder in feestvreugde door
brengen, en daarin eene aangename vergoeding voor het 
smartelijk verlies vinden, hetwelk de stad en de provincie 
door de opheffing der Friesche Hoogeschool in 1811 geleden 
hadden f). 

Maar nog vóór dat jaar eindigde, werden de verbazende 
uitgaven, waarop NAPOLEON'S landing en aanval onzen Staat 
waren te slaan gekomen, openbaar gemaakt en geregeld. 
Boven al hetgeen de natie, alsmede de Provinciën en Ge
meenten hadden opgeofferd, was daartoe van rijkswege eene 
som van 55 millioen gulden aan oorlogskosten besteed; 
buitendien vorderde de uitbreiding van ons zeewezen en 
van de nieuwe staatsinrigting, ten gevolge der vereeniging 
met België, nog 5 millioen, Btj de wet van den 11 Nov. 
{Staatsblad no. 82) werd er tot vinding der renten en af
lossing van dit kapitaal een nieuw Syndicaat opgerigt en de 
hoofdsom van nagenoeg alle belastingen tijdelijk met 15 op
centen verhoogd. Bovendien werd er van eiken belasting
schuldige een voorschot geeischt, indien men dezen oorlogs
last niet mogt verlangen in eens af te koopen. 

Deze herinneringen aan 1815 en aan de gevaren en be
zwaren, welke onze vaderen toen door moed en eendragt 
zijn te boven gekomen, zullen ons, zoowel thans, na vijftig 
jaren, als later, steeds met dankbare gevoelens vervullen 
jegens allen, die daartoe het hunne hebben bijgedragen; 
dankbaarheid ook jegens hen, die vervolgens gepoogd heb
ben de meeste onzer staats-instellingen naar de eischen der 

(*) Zie STÜART, Jaaib. 1815, II 217, 223, 270; 1816, III 50, en CAMPERS 

Redevoering, welke in het volgende jaar, met belangrijke historische aanteekenm-
gen vernjkt, te Harlmgen werd uitgegeven, alsmede de Leeuw, Cour. van 5 Jan, 
1816, no 3. 

6* 
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wetenschap en de behoeften des volks te verbeteren en te 
volmaken; dankbaarheid vooral, wanneer wij onzen tegen-
woordigen gelukkigen toestand vergelijken met dien van 
sommige naburige, destijds ook bevrijde, volken, wier Vor
sten, na het sluiten van het Heilig Verbond, toonden meer 
de verheffing van hunne militaire magt en eigene grootheid 
voor te staan dan het welzijn van hun volk, dat zij thans 
durven verlagen door despotieke handelingen, die soms de 
meer grandiose tirannij van NAPOLEON beschamen. Nooit 
mogen wij vergeten ons voor te stellen, hoe rampzalig 
het lot van Nederland zou geweest zijn, als de Gewel
denaar bij Walerloo had gezegevierd, en wanneer hij, als 
overwinnaar, ons volk, als vernederde overwonneling, 
had prijs gegeven aan de schrikkelijke woede en wraak zij
ner roofzuchtige krijgsbenden, die, even als gieren op hunne 
prooi, zich op onze rijke steden en provinciën zouden heb
ben uitgestort. Voor die ramp heeft de Hemel ons en ook 
andere volken behoed. Ook 1815 heeft bewezen van hoe 
groot belang eendragtige zamenwerking van Vorst en Volk 
zijn lot vervulling van wederzijdsche pligten tot heil des 
lieven vaderlands; en aangenaam was het ons in deze bla
den het bewijs te leveren, da.t Friesland, door de hulp zijner 
wakkere zonen en door de betooning van weldadige zorg, 
ook toen niet te kort is geschoten in de vervulling van 
zijne pliglen jegens Vaderland en Koning. 

17 October 1868. 
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COO§§<XX -

Aanteekening i. 
Keizerlijke Licence. 

De uitgave van dit gedenkschrift van 1815 stelt mij in de aan
gename gelegenheid, om hierin eemge stukken en bijzondeiheden 
op te nemen, welke, tot het vroegere tijdvak behoorende, mij na de 
uitgave van Friesland in 1813 zijn tei hand gekomen. In de eerste 
plaats betreft dit eene Keizerlijke Licence voor de vaait op Enge
land 'tan 1813. Het Fnesoh genootschap kwam in het bezit van 
een oiigmeeî, dat welligt niet \ieid uitgeieikt. Ik ben veizocht dit 
stuk om zijne meikwaardigheid en zeldzaamheid hier op te nemen, 
mede als bewijs van het knellende dei banden, waaraan onze han
del in het tijdpeik der oveiheeisching ondeiworpen was. Het is eene 
toelichting tot bl. 43 , waai de hieiin betiokkene firma is vermeld: 

Keizerlijke Licence of Vergunning, verleend aan 
het handelshuis K. E. BRUJNGEB EN C° te 

Workum, om een schip met boter, kaas 
enz. naar Engeland te zenden. 

Den 35 September 1813. 

SÉRIE DE WORKUM. Valable pour six mois, mais 

N° 29. dans 1'ordre de la Série. pour un seuî voyage. 

N° . 1362. dans 1'ordre généial 
des distributions. Be'triiution à paf er 

N°. 1560. du Keg. de la Seer. d'Etat. 40 napoléons. 

NAPOLEON, JEmpereur des Francais, Eoi d''Italië, Frotecteur 
de la Conféderation du ïïMn, Médiateur de la Conféderation 
Suisse, etc. etc; 

Nous avons autoiisé et autoiîsons par la présente Licence spé
ciale, signée de notre main, et déhviée sous les nos. vingt neuf et 
tieize cent soixante deux, Ie Navire fiancais, nommé 
du port d'environ tonneaux, monté de 
hommes d'équipage, sous Ie eommandement du Capitaine 

file:///ieid
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et sous la cautiou de la maison de commerce établie à WorJcum, 
sous la raison de K. E, BRUNGEB ET CIE. , à appareiller, sortir 
du port de WorJsum, ave o un chargeinent composé de beurres, fro-
mages, graines de tréfle et autres produits du sol et de 1'industrie 
dont la sortie est autorisée, naviguer à destination de 1'Angleterre, 
et rentrer dans Ie même port, sauf Ie oas de foroe majeure. 

Nous entendons que Ie dit navire fera son retour sur lest, on 
avec des matières d'or et d'argent, monnoyées ou en barres, 

Nous entendons aussi qu'il ne pourra naviguer à aucune autre 
destination que eelle qui a été précédemment indiquée, ni exporter 
ou importer d'autres objets que ceux qui sont ei dessus spécifiés. 

Voulons que, se conformant à ees dispositions, il ne soit appor-
té aueun trouble ni empêchement aux opérations dudit Navire, 
soit dans Ie cours de son voyage, de la part de nos Bâtimens de 
guerre ou des Corsaires Francais, et de ceux de nos Alliés, soit à 
son entree ou à sa sortie, de la part de nos Préposés des Douanes; 
mais que, venant á y contrevenir en quelque maniere que ce soit, 
la présente Licenee soit déclarée nulle et de nul effet, Ie Navire et 
îa cargaison confisqués, sans prejudice de 1'amende qui pourrait être 
ultérieurement prononcée. 

Et pour que ce soit chose stable et assurée, nous avons signé la 
présente de notre main, et 1'avons fait contre-signer par notre 
Ministre Secrétaire d'Etat. 

Donné au quartier Impérial de Bresde Ie vingt cinq Septembre 
Mil buit cent treize. 

(par.) W. 
Accordé Ie (NAPOLEON) Par 1'Empereur: 

Le Ministre des Manufactures Le Ministre Secrétaire d'Etat, 
et du Commerce, Le C(omte) DAKU. 
Le Cte DE SUSSY. 

Le Ministre de la Marine Le Directeur général des 
et des Colonies, Douanes, 

Duo DECKÈS. FEEEIEK, 

Aanteekening 2} op hl. 19. 
De Wapening. 

Twee persoonlijke uitzonderingen op de in den aanvang îieer-
sehende onverschilligheid mogen wij uit zucht voor regtvaardigheid 
Her niet onvermeld laten, hoewel zij in den tekst niet genoemd 
zijn, omdat deze aanbiedingen geen voortgang of gevolg hadden. 
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De Heer CHBISTIAAN WESTENEEKG-, geboren in 1773, in 1788 
als officier in dienst getreden bij het regiment van Hessen-PMlips-
thal. had in 1795 zijn ontslag genomen en huwde Her in 1812 
aan ADKIANA YZENBEEK, wedira e van den Vaandrig BAHTHOLD 
JAN BE SCHEPPER , met wie hij Karsta-state te Soogébdntum be
woonde, In 1814 tot lid der Staten en tot luit.-kolonel van den 
Landstorm benoemd, werd hij in Febr. 1815 aangesteld tot Bit
meester bij het 3e regiment Karabiniers. Hij meende daarvoor te 
moeten bedanken; doch zoodra het land in nood was, bood hij 
reeds den 2 April den Koning zijne vrijwillige dienst aan tot het 
oprigten en aanvoeren eener compagnie vrijwillige Kavalerie tot af
wering van den vijand, terwijl hij tevens voor het hem toegelegde 
pensioen bedankte. 

Hoewel de Gouverneur hem aanbeval als een verdienstelijk offi
cier , die veel vertrouwen verdiende, achtte de hooge regeering ech
ter zijn aanzoek niet voor aanneming vatbaar. De poging toch, in 
den vorigen jare door den Baron VAN SYÏZAMA aangewend, om te 
Leeiaoardeti zulk eene compagnie, als hij bedoelde, op te rigten, 
was zoo wél geslaagd, dat eene nieuwe werving kwalijk op welsla
gen kon rekenen. WESTENBEEG'S aanbod behield echter grootelijks 
zijne waarde. In het volgende jaar werd hij benoemd tot Grietman 
van Ferwerderadeel en was vele jaren een waardig President van den 
Militieraad en Bidder der orde van den Nederî. Leeuw. Hij over
leed den 20 April 1847. 

Er was nog een dergelijk aanbod, waarvan geen gebruik kon 
worden gemaakt, hetwelk wij hier moeten vermelden. De Heer 
T. TJALLINGII P Z , , wiens gedrag' als luit.-kolonel der Nationale 
garde te Harlingen wij vroeger vermeld hebben (Friesland in 1813, 
74), bood zich reeds den 26 Maart 1815 bij den Koning //vrijwil
lig aan tot verdediging van den vaderlandschen grond en troon, 
met verzoek, om bij het eerste bataülon Schutterij, dat in Friesland 
mobiel verklaard mogt worden en zou moeten marcheeren, weder als 
luit.-kolonel geplaatst te worden." Hij ondersteunde dit verzoek 
door het overleggen van getuigschriften, en beriep hij zich op zijne 
hulp, bij de belegering der vesting Delfzijl betoond, en ook op het 
aan den Baron G. F. VAN ASBECK, alsmede aan hem, uitgereikt 
bewijs \an 's Konings tevredenheid en welgevallen, hetwelk vvij, ter 
aanvulling van onze vorige mededeelingen, hier laten volgen; 
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Den 13 November 
1814, No. 37. Wij WILLEM, bij de gratie Gods Prince 

van Oranje-Nassau, Souverein Vorst 
der Vereenigde Nederlanden, enz, 
enz. enz. 

Gezien het rapport van onzen Secretaris van Staat voor de Bin-
nenlandsche Zaken van den 8en November 1814, no, 25; 

En overwegende, dat de Heer G. P. Baron VAN ASBECK, gewe
zen Commandant van de Provincie Vriesland en Chef der voorma
lige Nationale Gardes aldaar, zoowel als de verdere Heeren Officie
ren van dat Corps, welke laatst gemelde zijn vermeld op eene 
Lijst, nevens het voorschreven rapport overgelegd, door de man
schappen van dezelve Nationale Garde ondersteund, ter handhaving 
der goede rust en orde, bij gelegenheid van het vertrek der Pran-
sohen en naderhand, gewigtige diensten hebben bewezen, te meer 
belangrijk, daar er zich destijds geene troupen of andere Gewapende 
magt binnen de Provincie Vriesland bevonden; 

Dat ook hetzelve Corps niet minder in de blokkade der Yesting 
Delfzijl van nut is geweest; — en willende aan hetzelve Corps een 
bewijs geven, hoezeer wij derzelver moed en vaderlandsliefde op den 
regten prijs hebben gesteld: 

Hebben goedgevonden en verstaan, onder betuiging van onze 
tevredenheid en welgevallen, wegens het door hen gehouden gedrag 
in de moeijelijkste omstandigheden, aan den gemelden gewezen 
Commandant en verdere Officieren, op de voorschreven lijst opge
noemd, een honorabel ontslag te verleenen, zoo als hetzelve aan 
ieder hunner verleend wordt bij dezen. 

En zal een afschrift dezes worden gegeven aan onzen Secretaris 
van Staat voor de Binnenlandsche Zaken, en een gelijk afschrift 
worden uitgereikt aan den voornoemden Commandant en verdere 
Officieren van de zoogenaamde Priesche Garde, welke bij dezen 
gehouden wordt voor ontbonden. 

'Ä Gravenhage, den 13 November 1814. 
WILLEM. 

Ter ordonnantie van zijne Koninglijke Hoogheid, 
de algemeene Secretaris van Staat, 

A. E. PALCK. 

Tot dat jaar 1813 moge ook nog de volgende vermelding behoo-
ren van een heldenfeit van een officier uit het geslacht van onzen 
grooten Piïesclien held en vestingbouwkundige MENNO Baron VAN 
COEHOOEN. 
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J, P. Baron DE GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN bevond 
zich m December 1813 als tweede luitenant bij de artillerie voor 
de nog door de Franschen bezette vesting Naaiden, met twee stuk
ken geschut en de daarbij behoorende artilleiisten, ondersteund dooi 
een geïmproviseerd legertje der onzen. Bij een uitval der Fianschen 
werd dit laatste teruggediongen, en zag COEHOORN zijne artilleiisten 
deels sneuvelen, deels vlugten Nogtans bleef hij geheel alléén 
zijne stukken met den degen m de uust veidedigen, totdat hij , 
met wonden overdekt (12 of 13), nedeiviel en half bewusteloos 
Naaiden werd bmnengebragt. De riddeilijke Fiansche bevelhebber, 
die zijne moedige veidedigmg schijnt gadegeslagen te hebben, gaf 
hem oogenblikkelijk zijn degen terug en liet hem met de meeste 
voorkomenheid door zijne chirurgijns \ ei plegen. 

Die toen nog jeugdige held woont thans (1865) te Si. Oedenrode 
in Noo'id-Bralant als gepensioneerd generaal-majoor der artillerie, 
en was vioeger adjudant van Koning WILLEM I I , gelijk nog bui
tengewoon adjudant van Koning YAILLEM III . Hij wordt vermeld 
in het Staalboek van den FnescJien Adel, I 87, I I 56. Het be-
waien van deze bijzondeiheid is men veischuldigd aan den vuend 
zijner jeugd, den Heer C. F, FRISIUS VAN HYLCKAMA, te Sondelf 

die ze mij mededeelde. Zie over dezen Amteekerâng 7 A. 

Aanteekening %, op bl. 24. 

Be Schutterij van Leeuwarden 
ontving, namens den Koning, de volgende missive van dankzegging; 

N». 19. '« Giavetiïmge, den 8 Meij 1815. 
Door den Heer Gouverneur van Vriesland weid mij toegezonden 

het Document, waarbij de Scliuttenj taa Leeuwarden zich onvoor
waardelijk aanbiedt ingeval van nood ter veidedigmg der gienzen. 
Ik ben niet in gebreke gebleven, hetzelve onder het oog van Zijne 
Majesteit te biengen, en vind mij thans van. wege Hoogstdezelve 
gelast, aan de Schutterij van Leenwmden de gevoelens van tevre
denheid en goedkeuimg uit te diukken, welke zoo treffende blijken 
van Vaderlandsliefde nimmer falen van bij Zijne Majesteit te doen 
ontstaan. En ten einde aan dezelve Schutterij zoude blijken, met 
welk een veitiouwen haar aanbod bij Hoogatdezelve zij aangenomen, 
stiekt het mij tot een bijzonder genoegen er te mogen en te kunnen 
bijvoegen, dat Nijmegen, het punt is, waaiop Zijne Majesteit dezelve 
Schuttenj zoude willen gerigt hebben, ingeval de omstandigheden 
dnngender worden, en gevaien ons giondgebied bedreigen mogten. 
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I r valt niet aan te twijfelen, of dit berigt zal door de Schutterij 
van Leeuwarden met die blijdschap en geestdrift ontvangen worden, 
welke overeenkomstig is met de vereerende onderscheiding, die haar 
van Zijne Majesteit ten deel wordt, en dat zij zich daardoor zal 
vinden aangespoord, om zich tot alle de deelen van den dienst hoe 
langer hoe meer te bekwamen, die van haar in het geval eener on
verhoopte oproeping naar de plaats harer bestemming zoude mogen 
gevorderd worden. 

De Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken, 
Boè'LL. 

Aan de Schutterij van Leeuwarden. 

Bij het toenemen van de vrees voor de gevolgen van de ontzag
gelijke krijgstoerustingen van NAPOLEON ging men ijverig voort 
met de organisatie van de Schutterij en met haar in den wapen
handel te oefenen, dewijl zij eiken dag kon worden opgeroepen om 
haar aanbod gestand te doen en naar Nijmegen op te trekken. 
Toen echter de heugelijke overwinning bij Waierloo de zaak beslist 
had en NAPOLEON'S nederlaag zeker was, achtte men ook het ge
vaar geweken en de verpligting om uit te trekken opgeheven. Men 
bedroog zich: want een koninklijk besluit van 31 Julij 1815 bevatte 
de overweging, dat het voor de belangen des rijks raadzaam wasf 

het leger te velde niet alleen op den tegenwoordigen voet te houden, 
totdat de onderhandelingen over den toekomstigen staat van LJuropa 
zouden afgeloopen zijn, maar ook te versterken en te vermeerderen; 
weshalve de Koning besloot, dat die Schutterijen, welke zich geheel 
of gedeeltelijk voor de velddienst hadden aangeboden, zouden uitge
rust en successivelijk gemobiliseerd worden, en wel 200 man van 
die van Leeuwarden, aan welke nu de vesting Gr ave als verzamel
plaats werd aangewezen. Na de uitrusting, welke op den 15 Aug. 
volbragt moest zijn, zou de dag van den werkelijken uitmarsch na
der worden bepaald. 

De Schutterij bestond destijds uit 426 hoofden, als: 
de staf, geformeerd volgens artikel 36 der wet van den 

27 Februarij 1815 19 man, 
officieren voor 4 compagniën 16 n 
tamboers en pijpers 8 // 
onder-officieren en schutters 383 // 

te zamen 426 man. 
Nu was het geen gering punt van verschil, we lke 200 schutters 

zouden uittrekken en wie te huis zouden blijven. Evenwel schijnen 
hieromtrent tot aller genoegen minnelijke schikkingen getroffen te 
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zijn, daar allen blijken gaven van welwillendheid, welke slechts 
door meer of min gunstige omstandigheden gewijzigd werd. Doch 
liet Gouvernement scheen met de uitrusting geene haast te maken, 
daar eerst den 5 Sept. de S8S nieuwe geweren, patroontasschen, 
riemen en 64 sabels werden afgezonden. Weldra schenen ook de 
omstandigheden een zoo gunstigen keer te nemen, dat de Gouver
neur den 19 Sept. de Schutterij berigtte, dat het den Koning be
haagd had, zijn besluit tot mobielverklaring van de Schutterijen in 
te trekken; met verzoek, om aan haar zijn genoegen kenbaar te 
maken over den ijver, met welken zij zieh voor de velddienst had
den bereid verklaard, en waarop hij verder zou vertrouwen, indien 
onverhoopte omstandigheden hunne diensten onvermijdelijk mogten 
maken. 

Aanteekening 4, op bl. 25. 

De Commissie in Friesland tot aanmoediging van 
's Lands militaire dienst. 

Een aantal afdrukken van de in den tekst opgenomene opwekking-
werd door de Commissie toegezonden aan de plaatselijke besturen 
in deze provincie onder geleide van de volgende missive, welke wij 
belangrijk genoeg achten hier mede te deelen: 

Leeuwarden, den 17 April 1815. 
Even als in andere oorden onzes Yaderlands zich Oommissiën 

gevormd hebben tot bijeenzameling van penningen, ter bevordering 
van den gewapenden dienst voor hetzelve, in de tegenwoordige 
omstandigheden, zoo is men ook alhier bedacht geweest, om eene 
diergelijke onderneming voor Vriesland tot stand te brengen, in 
het vertrouwen, dat dezelve door de goedwillige medewerking van 
allen met een gewenschten uitslag zal bekroond worden. 

Tot het wel doen slagen echter der aangewende pogingen in de
zen , is eerst en boven al noodig de krachtdadige ondersteuning der 
Plaatselijke Besturen in de onderscheidene Gemeenten. 

Wij hebben dierhalve geoordeeld, ons in de eerste plaats tot de-
zelven te moeten wenden, nadat wij vooraf den Heer Gouverneur 
van dit ons voornemen verwittigd, en van Zijn Hoog Edele Gestr. 
de aangename verzekering bekomen hadden, dat, gelijk onze onder
neming deszelfs volkomene goedkeuring wegdroeg, het Zijn Hoog 
Edele Gestr. eveneens ten hoogsten welgevallig zoude wezen, wan
neer wij bij de onderscheidene Plaatselijke Besturen alle die onder
steuning en bijstand vonden, welke ter bevordering onzer oogmerken 
dienstig konden zijn. 
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Uit de hiernevens gaande exemplaren van het stuk, dat dooi 
middel van de Leeuwardei Courant van den 14, SI en 28 dezer, 
tei kennisse van het publiek is en wordt gebragt, zal U de hoofd
bedoeling, welke wij ons hebben voorgesteld, blijkbaar wolden, 
teiwijl het ons aangenaam en ter zake dienstig zal zijn, wanneer 
het gemelde stuk, op de wijze welke door U meest geschikt zal 
geooideeld worden, ter kennisse der Ingezetenen uwer Gemeente 
gebiagt wordt. 

Aanmoediging tot den gewapenden dienst; —• ondeisteuning dei-
zulken, die wel den goeden wil, doch geen genoegzaam vermogen 
hebben, om zich zelven hieitoe met vrucht aantebieden; — het 
verschaffen van hulp en lafenis aan gewonden, van bijstand aan 
achtergelatene Weduwen, Weezen of Ouders van gesneuielden; — 
ziet daar de voorname oogmeiken waarvan wij de beieikmg wen-
schelijk en bij eene eendragtige medewerking zeker achten. 

Daar echter, zal men weten wat en hoe veel men doen kan, het 
noodzakelijk is , vooraf te kennen de hoegrootheid der bijdiagen, 
welke men mag verwachten, zoo is ons voorgekomen, dat het ge
schiktste middel hieitoe zoude zijn, dat er van wegens de ïegeimg 
bületten van inteekemng aan de huizen wierden ïond gebiagt, 
welke op een bepaalden tijd weder afgehaald, en door de Plaatse
lijke Besturen aan de Commissie wierden ingezonden. 

Het zal ons dierhalven hoogst aangenaam zijn, zoo spoedig doen
lijk, immers binnen 8 dagen, te mogen worden gemfoimeerd van 
het aantal inteekenmg-billetten, welke voor uwe Gemeente beno
digd zijn, ten emde dezelve onveiwijld aan U te kunnen doen 
geworden. 

Wijders bieden wij ons geiedelijk aan tot het ge\en van alle 
zoodanige inlichtingen, als de Plaatselijke Besturen van ons zouden 
mogen veilangen, en stellen ons geheel veitiouwen op deizelver 
regtmatigen ijver voor den dienst des Vaderlands, waarvan wij ons 
ook in dezen de heilrijkste gevolgen beloven. 

De Commissie m Vriesland tot aanmoediging van 
's Lands Militairen dienst, 

BEBAH. BTJMA, President. 

C. E. E. CoiLoT D'ESOUBY, Secretaris. 

Aan de Plaatselijke Besturen in de 
Provincie Vriesland. 

De Gouverneur voegde hieibij tot aandrang eene missive, waar
van aan het slot het volgende weid gezegd: 
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// Deze Commissie, zal dezelve in hare loffelijke oogmerken, ter 
aanmoediging van de verdediging van het Vaderland, slagen, heeft 
de krachtdadigste medewerking der Plaatselijke Besturen benoodigd, 
en het is dien ten gevolge dat ik ULieden verzoeke en van ULie-
der bekende Vaderlandslievende oogmerken verwachte, dat Gijlieden 
de pogingen dezer Commissie, ter bevordering van de heilzame be
doelingen harer inrigting, langs alle gepaste wegen zult ondersteu
nen , en de Ingezetenen Uwer Gemeente opwekken, om zich, op het 
voetspoor der Voorvaderen, de edelmoedigste opofferingen tot behoud 
van Vaderland en Vrijheid te getroosten, ten einde bewaard te 
blijven bij die zegeningen, welke het verloste Nederland, sedert de 
laatste groote gebeurtenissen en gelukkige wending van zaken, 
heeft ondervonden." 

Aanteekening 5 , op hl. 51. 

Het Studenten-corps der Leidsche Vrijwillige Jagers. 

Eone Naamlijst hiervan komt voor achter Prof. KEMPEE'S Rede
voering hij de inhuldiging der herstelde Leijdsche Universiteit, uitge
sproken den 6 Nov. 1815 , met een Aanhangsel over de deelneming 
der Leijdsche "Universiteit aan de algemeens Wapening in 1815. 
Dit bevat een verhaal van de aanleiding, oprigting, zamenstelling 
en lotgevallen van de compagnie, die ook, hoezeer glocijende van. 
verlangen om te velde te trekken, daartoe eerst den 13 Julij bevel 
ontving. Zij vertrok den 16en naar Mons in Henegouwen en over 
Cwgies en Jenlain naar Wallers, waar zij den 1 Aug. met het 
18e bataillon Jagers werd vereenigd. Na het overgaan van de 
vesting Condé ontving zij den 25 Sept. het bevel tot den terug-
mars ch. Den 8 Oct. werd zij binnen Leiden feestelijk verwelkomd 
en den volgenden dag door Prof. KEMPEB met eene plegtige toe
spraak ontbonden. 

Van deze compagnie waren er in 1865 nog 18 leden in leven 
en daaronder van de Friezen de Heeren M. SIDERIUS DE W A L , 
fourier, oud-Secretaris van Leeuwarden, en C. U. J. HUBEE , Med. 
Dr. te Groningen. Onder presidium van den eersten vereenigden 
dertien hunner zich den 16 Julij 1865 tot eene laatste feestelijke 
bijeenkomst, welke te Berg en daal bij Nijmegen met groot genoegen 
werd gehouden, en waarbij het vaandel der compagnie, te midden 
eener trophée in de versierde zaal geplaatst, aan de grijsaards van 
1865 den vaderlandsohen moed herinnerde der jongelingschap van 
1815. 
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Aanteekening Q, op hl. 32. 

De vrucht der oorlogsramp. 

Men vergunne mij de volgende schoone en gepaste plaats uit mijn 
geacht huisboek hier in te vlechten: 

//Even als de kalme lucht eindelijk zich zelve verpest, en het 
stille water van den poel in bederf overgaat, even zoo v\ordt een 
volk bij langdurigen ongestoorden vrede doorgaans door misdadige 
eigenbaat ontbonden. De eene stad, het eene dorp, het eene gezin 
scheidt zich af van het andere, en eindelijk zoekt ieder afzonderlijk 
burger slechts zijn eigen voordeel en zijne eigene eer, zonder zich 
over de anderen te bekommeren. 

Nijd en ijverzucht treden tusschen de verschillende standen, en 
brengen eenen geheimen broedertwist te weeg. De -netten wonen 
niet meer in de zielen, maar heersenen alleenlijk over de uitwendige 
daden. Het Vaderland wordt een naam zonder beteekenis; de liefde 
voor vorst en land boezemt zich ten hoogste in eene koude, ge
bruikelijke vleitaal uit. Het ligchaam van den staat houdt nog 
stand; maar de ziel is er bijna uit geweken. Doch eensklaps 
komt de storm; de lucht wordt gezuiverd van haar vergift, en de 
zamengedrevene wolken reinigen zich van het verderf. De alge-
meene ramp des oorlogs, die alles met ondergang bedreigt, wekt de 
trage, baatzuchtige burgers uit hunne veiligheid op. Voor de eer
ste maal vragen duizenden naar hunne medeburgers, zweren duizenden 
elkander in den nood bij te staan, huldigen duizenden het gemeen
schappelijke vaderland en deszelfs eer, zegenen duizenden met een 
opregt hart de voorzorg van den vorst, die vreugde en leed met 
hen deelt en draagt. De algemeene nood verzoent de verschillende 
standen met elkander; de arme houdt zich aan den rijken, de rijke 
vindt bescherming door den armen. Het gansche volk wordt we
derom verbroederd, wordt op nieuw het gezin van eenen getrouwen 
vader des lands, en de grootste stad slechts eene kleine stip in het 
vaderland. Zoo ontwikkelen in krijgsgevaar zich burgerlijke deug
den met eene verwonderlijke kracht, om het geheel te redden. Dit 
is de vracht der oorlogsramp, als een bitter geneesmiddel voor de 
staten en de menschheid. Zoo leeren wij Gods wijsheid in de stor
men des oorlogs, welke zij gedoogt, even als in het onweder, met 
aanbidding vereeren." 

ZSCHOKKE, Uren aan de Godsdienst gewijd, V 85. 
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Aanteekening 7 _, op hl. 44 en vervolgens. 

Bijzonderheden omtrent eenige Friezen, welke deelgenomen 
hebben aan de krijgsbedrijven in 1 8 I S , ook ten aanzien 

van hunne latere loopbaan en betrekkingen. 

A . op il. 44. 
COENELIS F R A N C T S C U S F R I S I U S VAN H Y I C K A M A . 

Na te Brussel uitnemend verpleegd en hersteld te zijn, vervoegde 
hij zich te Feronne weder bij zijn wapen, maakte den togt naar 
Frankrijk mede, deelde ook in de krijgsbedrijven van 1880 en 81 
en werd in 1843 als Majoor gepensioneerd. Thans, 1865, be
woont hij zijn voorouderlijk buiten Beuckenswijh te Sondel in Gaas-
terlanä. Even als voor Friesland in 1813 ben ik hem voor onder
scheidene mededeelingen dankbaar. "Vele berigten van zijne oude 
wapenbroeders hebben mij overtuigd van de bijzondere hoogachting, 
welke zij zijn persoon en verdiensten toedragen. 

B . op II. 46. 
AIÆEETUS LYCKLAMA à NIJEHOLT. 

Van hem en zijne volgende betrekkingen is mij niets naders be
kend geworden dan dat hij in 1786 was geboren, in 1826 met 
troepen naar Oosiindiè' vertrok en den 7 Febr. 1828 te Samarang 
overleed. Des te meer berigten vond ik omtrent de militaire loop
baan van verscheidene andere leden van zijn geslacht, welke Her 
eene plaats mogen vinden, ook om de zeldzaamheid, dat ééne 
Friesche burgerfamilie, hoewel van adellijke afkomst, in onze eeuw 
zoo vele krijgslieden heeft opgeleverd. 

Zijn vader WILLEM, geb. in 1758, was in 1787 te Bolsward 
apotheker, toen hij verpligt was naar St. Omer te vlugten, waar 
hij zich in militaire dienst begaf. Hij maakte daarin echter niet 
zulke progressen als zijn jongere broeder, dewijl hij in 1795 terug
keerde, en onder-inspecteur van 's rijks middelen te Workiim werd. 

Die broeder, ALBERTUS LYCKLAMA à NIJEHOLT, zoon van HECTOR, 

en EiNSKB VEEESMA, geboren den 28 April 1761, eerst fabrikant te 
Bolsward, begon in 1787 zijn loopbaan als Ie luit. bij de Friesche 
Nationale garde te UirecM, werd in 1792 Ie luit. bij het legioen 
Bataven in Fransche dienst, in 1793 kapitein bij het Ie reg. 
Fransche ligte infanterie en reeds in 1795 luit.-kol. bij het 5e bat. 
5e halve brigade, later 13e bat. en daarna 6e reg. infanterie in 
Holl. dienst. Daarna in Fransche dienst gegaan en in Oct. 1806 
kolonel geworden, streed hij onder MOSTIER in het gevecht bij Pa-
sewalk tegen de Zweden in Pommeren, waarbij, zegt de Hoogleeraar 
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BOSSCHA , »zich ook onderscheidde het 2e regiment Infanterij, 
//aangevoerd door den Kolonel ALBERTUS LYOKLAMA à NIJEHOLT, 
// wiens koelbloedigheid niet minder dan zijne dapperheid geroemd 
//wordt." In 1808 werd hem een gedeelte der voor Spanje bestemde 
brigade toevertrouwd, en in het gevecht bij Durango gaf hij zulke 
blijken van uitstekenden moed, dat hij de eerste was der vier Hol-
landsehe officieren, aan wie het ridderkruis van het legioen van eer 
ten deel viel, terwijl Koning LODEWIJK hem decoreerde met de 
orde der Unie en daarna met die der Réunie. In 1809 verkreeg 
hij den rang van Brigadier van het leger of Generaal-Majoor, als 
hoedanig hij in 1814 het beleg van Deventer kommandeerde, en 
toen gepensioneerd werd. Hij overleed eerst den 15 Dec. 1846 
hoog bejaard. Uit zijn huwelijk met ALBERTA ALEIDA DWARS had 
hij vier kinderen, van welke de jongste zoon GEREIT 2e luit. bij 
het regiment Lansiers no. 1 is geweest; terwijl zijne oudste dochter 
huwde aan J. S. TIELEMANN , die bij Waterloo als 2e luit.-adj. van 
het reg. ligte Dragonders no. 4 tot Eidder der 4e klasse van de 
militaire Willemsorde benoemd werd, en, na den oorlog op Java 
van 1825—80 bijgewoond te hebben, als luit.-kol. van het regiment 
Huzaren no. 5 in Neerl. Indië, gepensioneerd werd. 

Een broeder van eerstgenoemden luitenant was HECTOR JACOB 
LYCKLAMA à NIJEHOLT, die, in 1794 geboren teSt. Omer, in 1822 
2e luit. was bij de infanterie en in 1830 majoor bij de koloniale 
troepen. 

Nog twee neven van den laatstvermelden Generaal-majoor om
helsden de krijgsdienst, als CORNELIS FREDERICUS ADOLPHUS EMILITJS , 

geb. te JFraneher in 1788, en GEORGE ADALBERT LYCKLAMA à 

NIJEHOLT, geb. 1792, die beide kapitein bij de infanterie zijn geweest. 
Zie BOSSCHA, Neerl. Heldendaden, I I I256 , 310, 317; StamîoeJc 

van den FriescAen Adel, I 254, I I 173; VAN DER A A , Biogr, 
Woordenb. L. 768, aangevuld met meer zekere berigten uit het 
archief van het departement van oorlog. 

C . op hl. 49. 
THEODOEE CASIMIR ARENSMA 

behoorde onder deze kapiteins, en was, blijkens zijn naam, van 
Friesche afkomst. Hij was in 1786 te StàbroeJe in Noord-Braiant 
geboren, trad reeds vroeg in dienst, onderscheidde zich in Spanje, 
waar hij als luitenant in den Moedigen slag bij Talavera gewond werd 
(BOSSCHA, I I I 354), en verwierf het kruis der orde van het legioen 
van eer. Later langs verschillende rangen opgeklommen en ook 
benoemd tot Eidder der orde van den Nederlandsehen leeuw, was 
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hij luitenant-kolonel en Plaatselijk Komnaandant van Leeuwarden, 
en als zoodanig benoemd te Leiden, toen hij Her den 28 Augustus 
1840 overleed. Berst was hij gehuwd aan M a r i a A m a l i a Mol-
l i n g e r en in 1827 aan W i l h e l m i n a A d r i a n a Baronnes v a n 
S y t z a m a , dochter vanden luit.-gen. J. Q. Baron v an S y t z a m a . 

® , op 51. 51. 

CHEISTIAAN MARIA LECHLEITNEE. 

geboren te Amsterdam, begon zijn militaire loopbaan in 1792 als 
2e ki t . bij het 3e bat. Jagers, doch ging twee jaren later over bij 
het 2e reg. Hollandsche Huzaren, waarbij hij in 't volgende jaar 
Ie luit. werd. Bij den veldtogt van 1799 in Noord-Holland deed 
hij zich als een dapper officier kennen, en woonde in de volgende 
jaren vele togten en veldslagen in DuitscMand en Oostenrijk bij. 
In 1805 zag hij zich benoemd tot Eitmeester en na den veldtogt 
in Pruissen in 1808 tot luit.-kolonel. Verscheidene redenen bewo
gen hem toen zijn afscheid te nemen; doch zoodra was het vader
land niet hersteld, of hij bood zijn arm weder aan en werd in Jan. 
1814 majoor bij het Ie en daarna bij het 3e reg. Dragonders, 
welk laatste te Leeuwarden werd opgerigt en voor een groot deel 
uit Friezen bestond. Na den 29 Junij 1814 tot luit.-kol. benoemd 
te zijn, voerde hij dat regiment ten strijde en bleef het kom-
mandeeren ook na het ontvangen van de gevaarlijke wonde, waaraan 
hij den 24 Junij te Brussel overleed, diep betreurd door zijne fa
milie en vrienden en niet minder door het gansche regiment, dat 
hem de meeste liefde en achting toedroeg. 

Dat LECHLEITNER te velde trok en het 3e regiment komman-
deerde in naam van den luit.-kol. J. G. v a n S y t z a m a , die dit 
korps had opgerigt en bij het depot bleef, is wel eens ten nadeele 
van den laatsten uitgelegd geworden. Doch men bedacht niet, dat 
die Officieren zelve niet over hunne bestemming konden beschikken, 
maar onderworpen waren aan de keus en het bevel van het Depar
tement van oorlog, hetwelk bij voorkeur aan de spits der legerafdee-
lingen zulke verdienstelijke hoofd-officieren stelde, die in de laatste 
jaren in de oorlogen van N a p o l e o n veel kennis en ondervinding-
hadden opgedaan. Ook de majoor W i l l e m H e n d r i k Baron 
van H e e m s t r a , met zijn bataillon van Leeuwarden naar Amster
dam en 's Rage vertrokken en naar 's Hertog enb o sch gezonden, 
deed vruchteloos moeite om aan den veldtogt deel te nemen. Men 
achtte, dat beide IViesche Baronnen door het oprigten van hunne 
korpsen zich genoeg verdienstelijk gemaakt hadden, doch dat zij, 

7 



98 FRIESLAND IN 1815. 

opgeleid in eene vroegere school, niet geschikt waren om aanvoerders 
te zijn tegen een leger als dat van N a p o l e o n . 

E . op il. 51. 
JBAN PAUL SIXTI JoNauiÈRE, 

geboren te Amsterdam, was onder het ÏYansche bewind te Leeuwar
den kapitein der Gendarmerie, en verkoos in 18IS niet met de 
overigen te vlugten, maar hier te blijven, dewijl hij ook eene Neder -
landsche vrouw, S. G. de M a n , en hier een groot gezin had. Ook 
hij was den Baron van S y t z a m a behulpzaam bij de oprigting van 
zijn korps Dragonders en trok in 1815 te velde met drie zonen. 
De oudste JAN WILLEM ENGELBERT J. was 2e luit. bij het 7e 

bat. landmilitie en stierf bij Waterloo den heldendood, nog geen 
twintig jaren oud; de tweede bleef met den vader ongedeerd en bij 
het leger; doek de derde LEENDERT HENDRIK J. werd in de 

gemelde ruiter-aanvallen gewond en overleed weinige dagen daarna, 
omtrent 17 jaren oud. In weerwil daarvan werd hem daarna nog 
het Eidderkruis toegekend. De moeder gaf van deze verliezen een 
aandoenlijk berigt in de Leeuwarder Courant van 2 Augustus 1815. 

W. op hl. 51. 
Mr, BAVIUS GTSBERTTJS EINIA VAN NAUTA. 

Deze verdienstelijke officier had zulk een avontuurlijke loopbaan, 
dat zij niet in weinige woorden is zamen te vatten. Hij was een 
der vijftien kinderen uit het huwelijk van Mr. F r a n c i s c u s E i n i a 
van N a u t a en Vrouwe C o n s t a n t i a A s s u e r u s van A v e n-
h o r n . Die vader telde verscheidene bekwame regtsgeleerden en 
regeeringsleden onder zijne voorzaten en was van 1790 tot 93 Bur
gemeester van Leeuwarden, waar deze zoon den 23 November 1787 
wrerd geboren. De vlugge, maar brutale knaap kon door den voor-
treâelijken rector S l o t h o u w e r worden geleid en gevormd voor het 
akademisch onderwijs. dat hij te Groningen en Franeker genoot, 
waar hij in 1810 tot doctor in de beide regten werd bevorderd. 
Spoedig verwierf hij door moed en welsprekendheid roem als advo-
kaat, doch verwisselde weldra de toga met het zwaard, om vrijwillig 
de plaats te vervullen eens jongeren broeders, die door den Prefekt 
«gedesigneerd" was als Garde dVionneur. Als zoodanig uit de 
armen van verwanten en vrienden gescheurd, vertrok hij den 11 
Julij 1813 uit Leeuwarden naar Tours en vervolgens naar Menig, 
waar de bekend geworden nederlaag van N a p o l e o n hem en zes 
kameraden den moed gaf om over den Eijn te ontkomen, waarna 
zij den 14 December in hunne vaderstad juichend werden ingehaald. 
(Zie Friesland in 1813, 58, 95, 120.) 
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De ondervinding als Garde d'honneur opgedaan en zijn gloeijende 
haat tegen de Fransche overheersching maakten een man van zijn 
fier karakter, de type van een krachtigen Fries, bijzonder geschikt 
om zijne dienst nu vervolgens aan de verdediging des vaderlands 
te wijden. Bij de oprigting van het korps kavalerie door den Ba
ron van S y t z a m a was hij in staat, dezen als luit.-adjudant vele 
diensten te bewijzen. Met dit korps bevond hij zieh te Leiden, 
toen het bevel ontving naar Zuid-Brahant op te rukken. Benoemd 
tot len luit. bij het 3e regiment Karabiniers, voerde hij met onge-
meene dapperheid de zijnen tegen den vijand aan en deelde hij in 
den roem, welken de ruiterij van T r i p mogt verwerven. Het Eid-
derkruis was eene even waardige erkenning van zijne verdiensten, als 
de bevordering tot adjudant-majoor en daarna tot Eitmeester bij de 
Kurassiers. 

Nog meer lauweren wenschte hij te behalen, toen hij zieh aan 's 
rijks belang verbond voor de dienst in Oostindiè', waar vooral zulke 
ijzeren mannen van een ontzagwekkend voorkomen indruk moesten 
maken. Weldra vond hij als kapitein bij den generalen staf gele
genheid zich door het betoonen van dapperheid en beleid te onder
scheiden. Een der feiten uit den strijd tegen D i e p o N e g o r o 
vermeldt de majoor F. V. A. de S t u e r s in zijne Memoires sur la 
guerre de file de Java de 1825 à 1830, Leide 1833, bl. 127, ten 
aanzien van een gevecht, «dat op den 7 October 1828 te Goenong-
Tawang plaats had, toen de vijandelijke aanvoerder S e n t o t de 
Nederlanders met eene magt van 3000 man tegentrok. //In deze 
onderneming," zegt die schrijver, //zou S e n t o t waarschijnlijk ge
slaagd zijn, zoo niet een woedende aanval van een escadron kava
lerie, aangevoerd door den dapperen kapitein VAN NAUTA, den 
vijand totaal had verslagen en hem een zeer belangrijk verlies toe-
bragt."' Bij de eervolle vermelding van dit feit, viel hem daarna 
de onderscheiding te beurt van benoemd te worden tot Eidder van 
de 3e klasse der Militaire Willems-orde. 

Vervolgens verliet hij de krijgsdienst en werd benoemd tot Om
gaand Eegter. In die betrekking was hij in onderscheidene distrik-
ten werkzaam. Zijne diensten en kennis van de binnenlanden van 
Java werden door de regeering zoodanig gewaardeerd, dat hij zich 
eerlang benoemd zag tot lid van het Hoog Geregtshof van Neêr-
lands Indiè', alsmede tot lid der Commissie voor de Ind. Wetboeken. 

Na op die wijze Oosiindië te hebben leeren kennen als krijgsman 
en als regterlijk ambtenaar, breidde hij den kring zijner praktische 
kundigheden verder uit, door met het Gouvernement een suiker- en 
daarna een tabaks-kontrakt te sluiten. Als zoodanig was hij met 
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den heer van N e s , Eaad van Indié, bezitter van het land JBolang, 
en, als planter, het kultuur-stelsel, door den generaal van den 
B o s c h ingevoerd, zeer toegedaan. Na gehuwd te zijn aan Vrouwe 
J o h a n n a M a u r i t s z L a n g e , had hij in 1845 het genoegen het 
vaderland weer te zien en op den huize LycMama-lose'k in Gaaster-
land een tijdlang te vertoeven. Zijn werkzame aard deed hem in 
Sept. 1846 weder naar Incliè vertrekken, waar hij op nieuw werd 
benoemd tot Omgaand Eegter in de eerste afdeeling op Java, voor 
welke betrekking hij de meeste neiging en geschiktheid gevoelde. 
Na haar zes jaren vervuld te hebben, keerde hij andermaal naar 
het vaderland terug en ging te Zalthommel wonen. In het volgende 
jaar 1854 zag hij zioh in Friesland tot kandidaat gesteld als lid 
van de tweede Kamer der Staten generaal, en ontbrak het niet aan 
aanbevelingen om een man te kiezen, // wiens zelfstandig en moedig-
karakter boven alle verdenking was; die zijn vaderland gedurende 
veertig jaren met eer en trouw had gediend, en wiens veelzijdige 
kennis van de belangen onzer koloniën in staat zou zijn de wetge
ving met belangrijken raad voor te lichten." Hoewel in het kies-
distrikt Sneeh 584 stemmen op hem werden uitgebragt, zag hij zioh 
niet gekozen. Een man van zijne kennis en krachtige welsprekend
heid zou deze provincie daar zeker op waardige wijze hebben ver
tegenwoordigd. 

In 1856 vertrok hij met der woon naar 's Qrcmenliage, waar hij 
den 12 Januarij 1860 in 73jarigen ouderdom overleed, van een 
werkzaam leven een eervollen naam nalatende. 

Zoowel op het Eidderfeest, niet lang na de overwinning bij Wa-
terloo te Pontoise gehouden, als bij andere feestelijke gelegenheden 
had VAN NATJTA het voonegt zijn gevoel in verzen te kunnen uit
storten, die, met waardigheid voorgedragen, bijzonderen indruk 
maakten. Op zijne eerste reis naar Java heeft hij zijne lotgevallen 
in dichtmaat beschreven, welk geschrift met andere zijner verzen 
nog in bezit is zijner familie in Friesland. 

C3-. op hl. 52. 

PlBO JOHAN TALMA, 

de zoon van S j o e r d Ge r h a r dus F r u i t i e r de T a l m a (later 
Eijks-ontvanger te Donkerlroek en Oosterwolde) en L u c i a A u r e 
l i a B e r g s m a , was in Julij 1798, tijdens de uitlandigheid zijner 
ouders, te Nienhuis in 't graafschap BentJieim geboren, en was dus 
in Junij 1815 slechts 16 jaren oud, toen hij als kadet-korporaal 
met de Karabiniers te velde trok en zich door blijken van dapper
heid dermate onderscheidde, dat ook hij het Eidderkruis door de 
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hand van den Prins zelven zich op de borst zag gehecht. Men 
verhaalt, dat hem de keus werd gelaten, om tot 2en luitenant te 
worden benoemd of het kruis te ontvangen, doch dat hij het laat
ste gekozen had, zeggende: * officier zal ik later wel worden, maar 
de gelegenheid om gedecoreerd te worden, komt welligt zoo spoedig 
niet terug." Dan, hij had niet lang genot van die eer. In het 
volgende jaar met de Se afdeeling Kurassiers te Zeeuwarden in gar
nizoen liggende, werd hij door eene borstkwaal aangetast, waaraan hij 
den 24 November 1816 bezweek, in den ouderdom van 18 jaren 
en á maanden. Hoewel nog slechts kadet-korporaal, werd bij zijne 
begrafenis in de Galileër-kerk de militaire eer den jeugdigen Eidder 
plegtig toegebragt. 

H . Ojp hl. 52. 

ANNE PIETEES BOSMA 

is thans nog in 79jarigen ouderdom in zijne geboorteplaats Kollmn 
in leven, en heeft het Eidderfeest te Leiden mogen bijwonen. Het
geen S c h e l t e m a in zijn Laatste Veldtogt van Napoleon vermeldt 
(bl. 167), dat //het uitspattende bloed des Prinsen zulk een hevige 
// drift bij onze dapperen verwekte, dat de woede tot de hoogste 
-/mate steeg," wordt bewaarheid door zijn eenvoudig verhaal, aan mij 
gedaan, dat, toen zij , in de nabijheid van den Prins staande, hem zagen 
bezwijken, zij zoo verwoed werden, dat twaalf karabiniers een aanval 
waagden op een der batterijen, welke de ÏYanschen telkens meer 
vooruitbragten en vernielend werkten ( B o s s c h a , 504, B i l ) , met 
dit gevolg, dat zij die batterij na een hevig gevecht wel verover
den, doch met achterlating van acht der kameraden. 

I . op il. 53. 

Jhr. CASEI VAN HAKEN 

was een zoon van C a r e l W i l l e m van H a r e n , in 1793 als 
Eitmeester der Garde-dragonders voor Meenen gebleven, en C é c i l e 
H a r t s in ck , en de kleinzoon van den beroemden staatsman en 
dichter O n n o Zwie r van H a r e n . In 1815 was hij kamerheer 
van Prinses W i l h e l m i n a van Pruissen te 's Sage. //Toen zoo 
//vele jongelingen bij den laatsten aanval van N a p o l e o n hunnen 
// arm voor vaderland en koning kwamen aanbieden, kon het bloed 
//der VAN HAEENS onmogelijk achterblijven, als doortrokken van 
//het denkbeeld: een menseh en vooral een edelman leeft niet alleen 
//voor zich zelven, maar voor het gcmeene vaderland. Doch het 
// aanbod van CHAELES kwam in den veldslag van Waterloo hem op 
//het leven, en den naam VAN HAEEN op een waarschijnlijken 
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s ondergang, te staan." Doch zijn grootvader had niet te veigeefs 
gezongen: 

Geen bloed kan gloiierijker vloeijen 
Dan 't geen het vadeiland bevrijdt. 

Want, voegde hij er bij: 
Want waar de vrijheid is verloren, 
Is 't vadeiland een rjdle naam. 

En misschien had hij zich hermneid wat die voorvader een zijner 
zonen, op zee zwervende, toevoegde : 

Leer, Jongeling' hoe dat uw Leven, 
Standvastigheid en Mannenmoed 

Voor Eer en Land U zijn gegeven 
En niet meer Uw of Oudren goed. 

Herdenk in krijgs- en zeegevaren 
Aan 't Geuzenbloed in hart en aren, 

Aan Nassau, voogd van uw geslacht; 
En dat uw luistemjke namen 
Yan Willem en van Anna kwamen 

En wat die naam van U verwacht' 
"Het geslacht, dat met de veiovering van den Biiel op Philips 

//Il zijne krijgskundige loopbaan opende, verdween onder de zege-
ii vieiende poging om Napoleon van ons erf terug te drijven. Zo 
//kwam het op en ging ten onder, altijd strijdende tegen eenen ver-
//drukker van Nedeiland, die tevens de overweldiger van Euiopa 
//poogde te zijn." — //Een ïoemujk uiteinde, waaid de telg van 
//een roemrijken stam. Moet een oud geslacht te niet gaan, dan 
//is het altijd te hopen, dat het zóó te niet gaat." H a l b e i t s m a , 
het geslacht der van Haieris, Dev. 1829. 293 en zijn Letterkundige 
Naoogst, I I 523, 529; K n o o p , Quatrebras en Waieiloo, 219; 
L o b e n S e l s , 609; B o s s c h a , 496; S c h e l t e m a , 155, Stam-
loeTc van den Friescken Adel, I 147, I I 92; O. Z. VAN HAKEN, 
de Geuzen, 4e en 19e zang. 

K . op II. 53. 

CAREL FREDEBIK Baron SIRTEMA VAN GROVESTINS, 

geboren in 1791 te JRottmdam, was ook gesproten uit een beroemd 
Eiiesch geslacht., had tot o^eigiootvader een luitenant-geneiaal, tot 
giootvader een geneiaal-majooi en tot vader Douw e T h e o d o r e 
van G r o v e s t i n s , die majoor was bij het regiment van den gen.-
majoor Giaaf van B j l a n d t ; een man van een bijzonder onafhan
kelijk karakter, die in 1795 het eenige lid zijner familie was, dat 
in het vaderland gebleven is en zijn adeldom niet door een Napo-
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leon erkend wilde zien. Deze zoon behoorde in 1815 tot de ka-
merheeren en kamerjonkers van het Hof, die, alleen gedurende den 
oorlog, eene aanstelling ontvingen tot len luit. bij den generalen 
staf. Hij werd later ordonnans-officier van den Prins van Oranje, 
kabinet-secretaris en kamerheer des Konings enz.; terwijl zijn broe
der E d u a r d vele jaren Minister der Xederlanden aan het Hof van 
Spanje was. Beide waren lid der Ridderschap van Friesland. Stavi-
loeh van den Fr. Adel, T 138, I I 84. Hij is in 1865 te Parijs 
nog in leven en de schrijver van de volgende werken: 
Guillaume III, défenseur et soutien de Vindépendence de TFurope 

contre la puissance de Louis XIV. Stdvi â\me lettre au roi 
Louis-PMUppe en 1838 et deux lettres à Guieot. Paris 1850. 

Notiee et Souvenirs Mograp/iiques du comie van der Duyn et dn 
Baron de Capellen, Saint-Germain en 's Hage 1852; in 't Ne-
derd. vertaald Amst. 1853, herdrukt ald. 1857. 

Ie Baron Bohert Fagel, 's Hage 1857. 
La Bussie ramenée à Vordre et VEurope en 1857, 's Hage 1858. 

I*. op II. 53. 

LAMORAAL HANS WILLEM Baron VAN AYLVA BENGEBS 

ïs den 24 Eebruarij 1795 te 's Gravenîiuge geboren uit P i e t e r 
U1 b o Baron E e n g e r s en L u o i e J e a n e t t t e Gravin v an 
L i m b u r g S t i r u m . Eerst voor de regtsgeleerdheid bestemd en 
in 1811 te Utrecht als student ingeschreven, gaf de nood des va
derlands aanleiding, dat hij in 't begin van 1814 de akademie ver
liet en als kadet geplaatst werd bij het 5e bat. infanterie van linie, 
waarop spoedig zijne benoeming tot 2en luit. volgde. Dadelijk uit
getrokken tot de blokkade van de vesting Grave, vond hij gelegen
heid zich te onderscheiden, door tot tweemalen de uitvallen der 
Franscke bezetting tegen te houden en haar te verhinderen levens
middelen te veroveren, bij welke laatste gelegenheid hij eene wond 
in den regter arm ontving; een feit, dat bij zijne benoeming tot Eidder 
met eere v, erd vermeld. Na in den slag bij Waterloo en den togt naar 
Frankrijk gedeeld te hebben, ging hij tot andere bataillons over, en was 
steeds, volgens 't oordeel eens krijgsbroeders, u een distingueerd officier 
// en een voorbeeldig observateur." In 1826 gaf hij gehoor aan de oproe
ping tot een buitengewonen togt naar Java, en woonde hij als ka
pitein de veldtogten van 1827 tot 30 in de binnenlanden bij, het 
laatst als kapitein-adjudant dier expeditionaire afdeeling. In het 
vaderland teruggekeerd, maakte hij bij het Ie bat. Jagers den veld-
togt van 1831 in België mede en werd benoemd tot Eidder der 
orde van den Ned. leeuw. Toen ons land in 't laatst van 1832 op 



104 FRIESLAND IN 1815. 

nieuw bedreigd werd door de belegering der Citadel van Antwerpen, 
werd hem het bevel opgedragen van het Leidsche Studentenkorps, 
hetwelk hij behield tot deszelfs ontbinding in 18S9. Vervolgens 
werd hij majoor bij het Be reg. infanterie, in 1848 luit.-kolonel bij 
het 7e reg. en in 1853 kolonel-kommandant van het Se reg.; ter
wijl Koning W i l l e m I I I hem in 't volgende jaar benoemde tot 
zijn adjudanten buitengewone dienst. Laatstelijk werd hij in 1855 
bevorderd tot generaal-majoor, kommandant van de Ie brigade inf. 
en opperbevelhebber der vesting Maastricht en der troepen in Lim
burg. In die betrekking ontving hij de benoeming tot GrootofSoier 
der orde van de Eikenkroon en het Kommandeurskruis der Pruis-
sische orde van den rooden Adelaar. Na 43 jaren werkelijke dienst, 
vermeerderd met 16 veldtogtjaren, verzocht en vorkreeg hij in 1857 
pensioen. In 1865 woont hij te Frinsenhage bij Breda op het 
buiten BosoMal, 

Gaf zijn vader in 1776 eene voortreffelijke historische dissertatie 
over de instellingen der Saksische Hertogen in Friesland, ook deze 
zoon onderscheidde zich als beoefenaar der wetenschappen. Als 
vracht daarvan noemen wij alleen zijne uitstekende VerJiandeling 
over de benaming van Vrije Friezen, geschiedkundig toegelicht //tot 
eer van ons roemrijk Friesland'," in 1848 voorgedragen in de Leid
sche afdeeling der Holl. Maatschappij van fraaije kunsten en weten
schappen en geplaatst in de Vrije Fries, V 193, welk stuk duur
zame waarde heeft. Hij is lid van de Maatschappij van Nederl. 
Letterkunde te Leiden, van het Historisch Genootschap te Utrecht 
en van de Eidderschap van Friesland. Stamboek, I 296, I I 300. 

M, op U. 54. 

BEÖNEBÜS HENDRIK SJUCK GERKQLD JÜCKEMA VAN BÜRMANIA 

Baron EENGERS , 

zoo als hij zich, als bezitter van het aloude vroegere Cammitigkabttrg 
bij Leeuwarden, sedert den dood zijns vaders schreef, is geboren te 
Leeuwarden den 10 Oetober 1796 en was de oudste zoon van J u s 
t i n us S j u c k G e r r o l d J u c k e m a van B u r m a n i a Baron 
E e n g e r s , lid van den Baad van State, en H e n r i ë t t a J a c o b a 
v a n A n d r i n g a de K e m p e n a e r . Opgeleid door eenen voor-
treffelijken grootvader als E e g n e r u s L i v i u s van A n d r i n g a 
de K e m p e n a e r , eerst Landdrost van Friesland en daarna Prefekt 
van den Boven-Tssel, stond hij aan diens doodbed, toen Arnhem 
den 30 Nov. 1813 door 12,000 man der geallieerden bestormd en 
ingenomen werd. Op de roepstem van Oranje trad hij, hoewel pas 
17 jaren oud, dadelijk als vrijwilliger in dienst en werd naar Gro-
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fangen gezonden, waar de generaal O. Graaf van L i m b u r g S t i -
r u m , kommandant en chef der 8e militaire divisie, hem tot zijn 
adjudant benoemde, met den rang van 2en luitenant, en hem deed 
deelen in de parlementaire zendingen aan den kommandant der dooi
de onzen ingesloten vesting Delfzijl; terwijl hij verscheidene uitval
len van den vijand mede hielp bestrijden. Daarna overgeplaatst bij 
het 2e bat. inf. van linie van den moedigen kolonel S p e e l m a n , 
mogt hij zich bij Waterloo u door uitstekende dapperheid" onder
scheiden en ook den togt naar Parijs volbrengen. Ten gevolge 
zijner opleiding aan de provinciale bureaux van Gelderland, wensohte 
hij echter liever eene administratieve dan de militaire loopbaan te 
volgen. Derhalve verzocht en bekwam hij in April 1817 een eervol 
ontslag uit de dienst, werd Grietman van Qaasterland en niet lang 
daarna lid der Staten van Friesland. 

In 1823 in het huwelijk tredende met Vrouwe H. C. J. W. Ba
ronnes v an A s b e c k , kwam hij te Leeuwarden wonen en zag zich 
achtereenvolgens benoemd tot Controleur der belastingen, tot Agent 
der Brusselsche Maatschappij van volksvlijt, daarna van 's Bijks 
schatkist en later Betaalmeester, alsmede tot buitengewoon Kamer
heer des Konings, tot Vioe-president der Commissie van admini
stratie over 's rijks gevangenis alhier en tot lid van Gedeputeerde 
Staten. Als zoodanig is hij tweemalen, in 1840 en 48 , waarnemend 
Gouverneur van Friesland en Voorzitter der Provinciale Staten ge
weest. De ijver en bekwaamheid, waarmede hij al die betrekkingen 
waardig bekleedde, zijn algemeen bekend en werden ook erkend 
door zijne benoeming eerst tot Bidder en daarna tot Kommandeur 
der orde van den Ned. leeuw. Sedert 1863, toen hij, na 43 dienst
jaren, afstand van genoemde betrekkingen had gedaan, was hij af
gevaardigde der afdeeling Leeuwarden, bij de hoofdcommissie voor 
het nationaal gedenkteeken te 's Hage, in wier handelingen de 
treffende toespraak is opgenomen, door hem in eene harer vergade
ringen gehouden. In 1865 was hij deelgenoot van het feest der 
oude strijders van Waterloo te Leiden. 

De in den tekst medegedeelde beoordeeling van zijn moedig ge
drag in den slag bij Waterloo ben ik verschuldigd aan twee zijner 
wapenbroeders, de bovengenoemde heeren VAN AYIVA BENGEES en 
VAN HYLCKAMA, wier loffelijke bewoordingen ik letterlijk heb over
genomen , vermits ZE. zelf', hoewel mij dikwijls bezoekende en over 
dit onderwerp sprekende, steeds over zijne eigene verrigtingen uit 
bescheidenheid heeft gezwegen. 

Later evenwel heeft de heer A. B u y s c h , Bidder, lid van den 
gemeenteraad enz. te Vlissingen en schrijver van onderscheidene 
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iooneelstukken en verzen, die in eene warm gestelde opwekking in 
het Dagblad van Zuid-Holland van 10 April 1865 //den jeugdigen 
r/en edelmoedigen Baron VAN BDBMANIA EEN GEKS" had vermeld, 

mij, op mijn verzoek, in een uitvoerigen brief, vol van lof, te ken
nen gegeven, dat hij, als korporaal-vrij williger bij de compagnie 
van den heer EENGEES dienende, getuige was, // hoe deze door 
ii allen beminde officier, hoe jong ook, bij la Haye sainte onver-
// schrokken als een oud soldaat pal stond in het moordend vuur 
ii der lïansche tirailleurs, en hoe, bij het vallen van den avond, 
//toen de generaal D e t m e r s kommandeerde: kolonel Speelman, 
«vooruit! spoedig! met de bajonet okargeeren! de luits. MORRE en 
//EENGEES zich aan de spits stelden en ons met koelbloedige dap-
// perheid in de gelederen der Franschen deden dringen en hunne 
»laatste quarrées hielpen verbreken." ]STa vele loffelijke bijzonder
heden vermeld te hebben, eindigt hij zijn schrijven met de woorden: 
// Zoo heb ik hem leeren kennen, zoo zal ik zijn naam vereeren, 
//zoolang God mij 't leven schenkt: want wanneer persoonlijke dap-
// perheid, braafheid, regtschapenheid en andere uitstekende militaire 
// deugden onbepaalde aanspraak op de M. W. O. geven, dan heeft 
n de Baron VAN BURMANIA EENGEES het Kommandeurskruis dier 

// orde verdiend." 
In het Strate'gi&cA Verhaal van de veldslagen, tussehen liet Fran~ 

sche leger en dat der Geallieerden, van J. B. J. van D o r e n , 
Amst, 1865, wordt op bl. 94, na het verhaal van het verslaan 
der oude garde, ook de naam Tan den heer EENGEES met lof \ernield. 

Bf. op bl. 55. 

GERLACUS BUMA , 

geboren den 11 Julij 179S te Leeuwarden, was de oudste zoon van 
Mr. B e r n h a r d u s B u m a , eerst Maire en daarna President-Bur
gemeester dier stad, en E o l i n e M a r i a H o r a S i c c a m a . Den 
11 Julij 1813 als Garde d'honneur uit Leeuwarden vertrokken, be
hoorde hij tot het moedig zevental, dat over den Eijn ontkwam en 
reeds den 14 Dec. hier terugkeerde. (Zie 'Friesland in 1813 , 58, 
95 , 124.) Hij bleef het vaderland zijn arm wijden, vterd den 5 
ITebr. 1814 2e luit. bij het reg. huzaren no. 6 en had het aan zijn 
dapper gedrag bij Waterloo en den volgenden togt naar Parijs te 
danken, dat hij reeds den 2 Sept. Ie luit. en in Mei 1816 adjudant
majoor werd. Vervolgens klom hij in 1828 op tot Eitmeester en 
woonde in die betrekking den tiendaagschen veldtogt in 1831 bij. 
Hij was majoor bij het eerstgenoemde reg., toen hij den 19 Octo-
ber 1838 in zijne geboortestad overleed. 
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Ondeischeidene bijzonderheden mogt ik ontleenen aan de door 
zijn broeder, den heer Mr. W. W. B u m a , nog bewaarde en mij 
in afsohiift medegedeelde Brieven, door hem den 19 Junij op het 
slagveld en later aan zijne ouders geschreven, en die getuigen san 
de gioote \eimoeijemssen en verhezen van het leger te velde. Zoo 
schieef hij den 11 Julij uit het Bois de Boulogne. //Zedeit de 13e 
van de \orige maand hebben wij nog met onder hmsdak gefeest 
en alle dagen agt of tien uur gemaicheeid. — Ons Eegiment heeft 
zeei veel veiloien. Van de 692 man, daai wij mee in 't veld ge
gaan zijn, hebben wrj nog 419 o\ei. 4 Ofheieien zijn dood, de 
Eitmeeoters Wijnbergen en van Heide, en de Lieutfc. Verhellouw en 
Wolf, buiten dat nog 7 officiers hors de combat, waai onder de 
Majoor de Jacobij en de Lieut Pauw zeer zwaai geblesseeid. De 
Generaal van Mei Ie, die onze bngade commandeerde, is ook door 
een kanonkogel gebleven," enz. 

©. op U 55. 

CORNEIIS MlCHAEL B S E B A , 

zoon van I g n a t i u s B i e d a , vioegei Drost van Zevenbergen, en 
S o p h i a C l a i a de W i t h van Dokkum, die in 1815 als weduwe 
te Leeuwarden woonde, toen haai jongste zoon zich "snjwilhg voor 
de krijgsdienst aanbood Nevens YÁÎ, HAHEA werd hij zn de keik 
van Watetloo begraven. BUMA en BHEDA zijn beide vermeld in 
het Stamboek van den, Frieschen Adel, I 413, 415, I I 287, 291. 

P . op bl 55 

TETTE BAÜKES VELTHAN 

was de zoon eens landbouwers te Haskerdijken, waar hij den 18 
Maait 1791 weid geboren. Eeeds jong gaf hij blijken van zucht 
vooi een avontuuilijk leven en om veel van de wereld te zien. In 
1813, toen hij te Oldeboom woonde, lootte hij bij de Fianschen 
viij, doch gmg in Dec. met andeien naai Holland om viijwilhg 
dienst te nemen, hoewel hij omemgtei zake terugkeerde. In 1814 
onder den Souveiemen Voist andeimaal vnjgeloot, nam hij nu als 
plaatsveivangei dienst en veibond zich den 12 Oct. 1814 bij het 
Se bat san het 5e ïeg. van linie Oostmdische wfanteiie. Hij zal 
dus gestaan hebben bij de Indische brigade, die onder den luit -
gen A n t h i n g bij het ïeservekoips \an Pims I f i e d e n k zich te 
Ilalle bevond en daarna FianJcryl introk Op dien togt het slag
veld van Waterloo, teistond na de soLtieden kamp, overtiekkende, 
maakte het gezigt dier schnkbaiende ellende zulk een ïndiuk op 
hem en selen zijnei kameiaden, dat zij beiouw kregen van hunne 
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verbindtenis. Doch die ïndiuk was voorbijgaande: want Inj onder
scheidde zich spoedig dermate, dat hij reeds tot seigeant-majoor 
was bevordeid, toen bij den 29 Oet. 1815 op Z. AL schip- de 
Btájter het vaderland vaarwel zeide (*). 

In 1821 deelnemende aan de expeditie tegen Palembang, gaf hij 
uitstekende blijken van onveisclirokkenheid, vooial bij de bestorming 
der vijandelijke batteiijen te Bladjoe, toen hij, een oogenblik van 
de zijnen veilaten, alléén v olhield en hen dwong terug te keeren 
en de overwinning mede te volbrengen, hetgeen gelukte. Wegens 
dit stout bestaan, maaibij hij verscheidene wonden bekwam, werd 
hij met de Militaue Willems-oide veieerd en tot 2en luit. bevorderd. 

Zoowel aan de gevechten in 1823 in de Padangsche bovenlanden 
als in het Agamsche geleveid, nam hij een weikzaam deel en weid 
zijn regterarm veimmkt. Grooten roem behaalde hij in 1824 door 
zijne dappere verdediging van het krachtig aangevallen foit Soero-
asso. In 1826 tot len luit. bevorderd, zag hij zich met het bur-
geilijk en militan gezag in het distrikt Agan op Sumatra, belast. 
Bij de hervattting der vijandelijkheden in 1831 weiden zijne dien
sten met de bevordenng tot kapitein beloond. De overmeestering 
der steikte bij Mar op alm, de hem opgedragen expeditie naar Atliar 
en Telawas, de veroveung der vijftig kotta's en de overvunmng der 
Alabanezen in 1832 veimeeideiden den roem van onzen dapperen 
Fiies. De veldtogt van den volgenden jaie in het Agamsche, met 
zoo veel beleid en kloekmoedigheid gevoerd, had echtei zijne krach
ten oveispannen, en oveileed hij den 20 Julij 1833, 42 jaren oud, 
te Padang in het fo?t van der Cctpetten, dooi ieder dei zijnen om 
zijn edelen inboist bemmd en geacht. Op Sumatia*s westkust is ter 
zijner gedachtenis een der steikten: het fort Veltman genoemd. 

Een vrij uitvoeng levensbeiigt, door A. J. van de r Aa uit den 
Miliêaiie Spectator getiokken, komt voor in den Piiesche Volks-
Älmanak wor 1848, 145. Zie ook de Leeuw. Cour. 1834, no. 88. 

M. op il. 56. 

S E ^ T FOPPES K L Y N S M A , 

gewezen hoofd-officier van het korps Ingenieurs, Mmeuis en Sap-
peurs , weid den 9 Nov. 1790 geboien te Wolvega, waar zijn vader 

(*) Op dit, schip bevond zich ook een milicien uit Leeuuarde i, WILLEM JEN-
TIES BONS, die mede den «lag bij Wateiloo bijwoonde, gelijk in Ooshndie de 
gevechten m de Bovenlanden, bij Chenbon, bij Palembang en Banlo. In Sept 
1821 kceide hij naai t vadciland teiug, volgens een journaal, nnj dooi zijne 
familie medegedeeld 
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later Maire en Schout was. Zijn lust en aanleg voor de beoefening 
van de mathematische wetenschappen werd daar gevoed en ontwik
keld op de dorpsschool en onder de leiding van den verdienstelijken 
Baljuw Mr. M e i n a r d u s S i d e r i u s , zoon van den luit.-kolonel 
M a t t h e u s S i d e r i u s , die als Ingenieur der Nederlanden in 1784 
Gronden der VestingbouwJetmde in het licht gaf. Als Curator der 
hoogeschool te Traneker bevorderde hij, dat de jonge KLYNSIIA 
dáár zijne studiën onder de hoogleeraren J. P i e r s o n T h o l e n en 
O. E k a m a voortzette. De door de omwenteling van 1813 opge
wekte zucht der jongelingschap, om hare krachten aan vaderland en 
vorst te wijden, deed ook hem besluiten, zijne dienst den generaal 
I î r a y e n h o f f aan te bieden, en zag hij zich in Febr. 1814 be
noemd tot 2en luit. bij het bataillon Pontonniers, Mineurs en Sap-
peurs, dat te Dordrecht werd opgerigt en eerlang naar Maastricht 
vertrok. Nog in het zelfde jaar benoemd tot len luit., vingen in 
Maart 1815 de krijgstoerustingen aan en werd hij naar Meclielen 
gerigt, dáár voor de velddienst gewapend en vervolgens naar het 
hoofdkwartier van den Prins van Oranje te Braine Ie comte bestemd. 
Het was hem niet vergund aan den veldslag van den 18 Junij deel 
te nemen, maar wel om met groote inspanning den onbruikbaar 
geworden weg tusschen Waterloo en Brussel te doen herstellen om 
het vervoer der duizenden gekwetsten te bevorderen. Grooter ar
beidsveld vond zijn wapen bij de voorgenomene belegering van de 
Pransche grensvestingen. Bij den togt derwaarts was hij getuige 
van de verschrikkingen, welke het verlaten slagveld opleverde. Be-
Quesnoy, Valenciennes en üondé bezweken weldra, en, na een lang 
verblijf in de kantonnementen van het Departement du Nord, keer
de hij met zijne compagnie terug naar Namen. Bij het maken van 
de vestingwerken van die stad en het herstellen der beroemde cita
del was hij gedurende vier jaren werkzaam. In 1819 werd hem te 
Maastricht het onderwijs in de wiskunde en vestingbouw aan de 
kadetten van het bataillon Mineurs en Sappeurs opgedragen, en 
schreef hij daarvoor eene handleiding, welke echter niet is uitgege
ven. In 1822 bevorderde hij, in dienst bij den staf der genie, de 
herstelling van het fort St. Pieter en zag zich in 't volgende jaar 
als kapitein en kommandant der 8e comp. te Grave belast met de 
voltooijing van een nieuw plan dezer vesting en omstreken, waarna 
hij andermaal naar Maastricht vertrok. Wegens zijne erkende be
kwaamheid werd hij in 1827 bij de algemeene directie der genie te 
's Gravenhage geroepen. Met de brigade Ingenieurs woonde hij in 
1881 den veîdtogt in België en de gevechten bij Hasselt, Battter-
sem en Leuven bij, en was de vernieling van de vestingwerken der 
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eerstgenoemde stad hem opgedragen. In de volgende jaren mogt 
hij onderscheidene veld-fortifioatiewerken in de groote inundatie-linie 
tusschen Bergen-op-Zoom en Grave helpen tot stand brengen, en 
zag hij zijne diensten erkend in 1840 door de benoeming tot Bidder 
der orde van den Ned. leeuw en in 1842 van de Mil. Willems-orde, 
alsmede tot Majoor-Ingenieur en kort daarop tot Kommandant van 
het bataillon Mineurs en Sappeurs, dat zich destijds te Arnhem be
vond. In 1849 benoemd tot Kommandeur der orde van den Eiken-
kroon en in 't volgende jaar tot Luitenant-Kolonel, bleef hij tot 
1853 in werkelijke dienst, werd toen, na 40 dienstjaren, op pensioen 
gesteld en vertrok daarop naar zijne geboorteplaats, ten einde op de 
door hem verbouwde oude Lycklama-stins de welverdiende rust te 
smaken, die hij tot heden mag genieten in dien welstand, dat hij 
in 1865 ook het Eidderfeest te Leiden mogt bijwonen. 

De vruchten zijner wetenschappelijke studiën deelde hij mede in 
de volgende geschriften: 
Lessen over de Hoogere Meetkunst, bevattende de leer der hegelsneden, 

kromme lijnen en meetJcunstige plaatsen, benevens de beginselen van 
de Differentiaal- en Integraalrekening, ten gebruike van de ka-
detten enz. Niet uitgegeven. 

Handleiding tot de Mineurkunst, met medewerking van den kapt.-ing. 
M a s c h e c k , uitgegeven op last van liet Dep. van oorlog, 
's Hage, 1843, 

Handleiding tot de Sappeurkunst, als boven 1843. 
Geschiedkundige Herinneringen aangaande de voormalige vestingen 

Steenwijk, Ktánre en Blokzijl, Meppel 1853. 
Levensherigt vanden Getier aal-majoor der Genie, Micltael Witsenborg ; 

in de Mil. Spectator 1853. 
Handleiding tot de Burgerl. Mineurkunst, of de Mijnen en hare ont

ginning ; in de VolhsbibliotJieeh, Amst. 1855. 
Proeve over de uitzettende kracht van het Buskruid in mijn-ovens, 

naar 't Eransch van P l a z a n e t , Breda 1855. 
Het IJzer, zijne smelting en bewerking. Een technologische schets; 

in de Volksbibliotheek, Amst. 1857. 
Geschiedkundige Herinneringen uit de voormalige grietenijen Oost- en 

West-Stellingwerf en aangaande hei geslacht der van Harens, 
Meppel 1861. 

Biographisch Woordenboek. Levensberigten van Wis-, Katuur- en 
Sterrekundigen van alle tijden en volken. Ie gedeelte , Amst. 1861. 
Hoewel grootendeels gereed, is dit werk, wegens gering debiet, 
niet vervolgd. 



AANTEEKENINGEN EN BIJIAGEN. 1 1 1 

Na de vermelding van zoo vele verdienstelijke mannen zij het mij 
veroorloofd, omtrent een der eerstgenoemde Friesehe officieren, den 
Sen luitenant PIETER VAN SIOOTEN (zie bl. 44), hier eene herin
nering, mij persoonlijk betreffende, bij te voegen. 

Toen hij in 1819 te Leeuwarden in garnizoen lag, ontmoette ik, 
als tienjarige knaap, hem aan het huis van een mijner makkers 
(D, no. 142), dien ik mijn ontvangen eersten schoolprijs ( M a r t i -
n e t , Tiet Vereenigd Nederland ve?'Jcort) liet zien, en heeft hij, door 
het voorlezen van eene plaats daaruit tot lof van het volk der 
Friezen (bl. 9), onwillekeurig bij mij de vonk geslagen van liefde 
voor de geschiedenis van Friesland, welke verder mijn geheele leven 
bezield heeft, waaraan ik zoo veel heb te danken en waaruit ook 
dit geschrift is voortgevloeid. 

Aanteekening 8, op bl. 58. 
SEBALDUS JDSTINÜS BRUOMANS , 

geboren te Traneher den 24 Maart 1763, was de zoon van A n t o -
n i u s B r u g m a n s , hoogleeraar aldaar en vervolgens te Groningen. 
Hier werden de groote gaven van dezen zoon zóó voorspoedig ont
wikkeld, dat hij reeds op zijn 18e jaar tot doctor in de mathema
tische en wijsgeerige wetenschappen bevorderd en door de akademién 
van Dyon en Bordeaux met goud bekroond werd. Naauwelijks had 
hij in 1785 den graad van doctor in de geneeskunde verkregen, of 
hij werd in zijne geboorteplaats tot hoogleeraar beroepen, van waar 
hij reeds in 't volgende jaar naar Leiden vertrok. Gedurende de 
83 jaren , dat deze hoogeschool hem mogt bezitten, was hij door zijne 
lessen en geschriften in verschillende vakken haar sieraad, onder de 
overheersching van N a p o l e o n , die hem ontzag, haar steun, en 
in het tot stand brengen van het Museum voor de natuurlijke his
torie en in de uitbreiding van den plantentuin haar hulp en grootste 
bevorderaar. Bestendig wijdde hij zijne zorgen aan de verbetering 
van de geneeskundige staatsregeling, ook bij het leger, waarom 
Koning L o d e w i j k hem tot directeur-generaal, lijfarts en staatsraad 
benoemde. Zijne groote verdiensten jegens de gesneuvelden en ge
kwetsten bij Waterloo verhoogden zijn roem en werden door de 
Eidderteekens van verscheidene vorsten erkend. Na een bij uitstek 
werkzaam leven stierf hij reeds den 22 Junij 1819 in 56jarigen 
ouderdom. Geheel het vaderland deelde in den rouw van Leiden, 
dat zijne nagedachtenis door eene graftombe in de St, Pieterskerk 
huldigde. 
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Aanieekening 9 , op hl. 59. 
Mr. JAGOBUS SCHELTEMA 

was den 14 Maart 1767 insgelijks te Franeker geboren, werd daar 
in 1786 tot doctor in de regten bevorderd en was gedurende zijn 
68javig leven op verschillende plaatsen in onderscheidene admini
stratieve betrekkingen werkzaam. Zijn uitstekend geheugen en smaak
volle beoefening van de letterkunde en geschiedenis des vaderlands 
stelden hem in. staat gedurende het tijdperk der overheerscking den 
nationalen geest te onderhouden en, na de heugelijke omwenteling, 
dien op te wekken en te verheffen door talrijke uitmuntende ge
schriften, waarvan de voornaamste zijn: 
Geschied- en Letterkundig Mengelwerk, 6 dln. 1817—36. 
Staatkundig Nederland (levensschetsen v. Staatsmannen), 2 dln. 1805. 
Czaar Peter de Groote in Holland en te Zaandam, in 1697 en 

1717, 2 dln. Amst. 1814. 
Be laatste Veldtogt van Napoleon, Amst, 1816. 
Rusland en de Nederlanden in mederkeerige betrekkingen, 4 dln. 1817. 
Be uitrusting en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot, met 

Toevoegsels, Haarl. 1825 en 28. 
Heintje de Vos, met vertaling, Haarl. 1827. 
Geschiedenis der Seksen-processen, Haarl. 1828. 

Voorts bewerkte hij vele bijdragen tot de geschiedenis van de 
Boekdrukkunst, van de stad Utrecht en van talrijke beroemde 
personen. 

SCHELTEMA overleed als Griffier van het Hoog Militair Geregts-
hof te Utrecht den 25 Oct. 1885 en zal als ijverig onderzoeker 
en strijder voor den letterkundigen roem van Nederland duurzaam 
onze hoogachting verdienen. Uitvoeriger berigten bevat het leven 
en de letterkundige verrigtingen van Mr. J. Scheltema, door den 
Archivarius P. S c h e l t e m a , Amst. 1849. 

Voor zoo verre ik thans SCHELTEMA'S werk: de laatste Veldtogt 
van Napoleon heb leeren kennen en met vergelijking van de andere 
schrijvers over dit onderwerp kan beoordeclen, aarzel ik niet te er
kennen: dat de gezwollen toon en zucht om het aandeel der Neder
landers sterk te doen uitkomen, wel het kenmerk draagt van den 
opgewonden geest dier dagen; — dat het krijgskundig gedeelte, of 
de uiteenzetting van de oorlogsmiddelen en wapenfeiten van vrien
den en vijanden, later in de schaduw is gesteld door het door
wrochte werk van L ö b e n S e l s , Bijdragen tot de Krijg sgescïiiedenis 
van Napoleon, waarvan het 4e deel in 1842 verscheen, daar deze 
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over meer tijd, meerdere binnen- en buitenlandsehe hulpbronnen en 
grondiger militaire bekwaamheden had te beschikken; — dat Bos 
scha in zijne Heldendaden daarvan een gepast gebruik heeft ge
maakt in 1848 , toen hij dat sehoone tafereel van beide veldslagen, 
ontwierp;'—dat K n o o p in zijne Wederlegging van Siiorne, 1847, 
in zijne Krijgskundige beschouwingen over Qitatrebras en Waterloo 
in de Gids van 1850 en vooral in zijne Aanteeleeningen, bij de uit
gave van 1852 gevoegd, door de kritiek van in- en uitlandsche 
geschriften en eene schrandere beoordeeling van de feiten, het va
derland eene groote dienst hebben bewezen; terwijl de waarde van 
des laatsten uitmuntend geschrift als volksboek in 1865 voldingend 
is bewezen: — dat echter het werk van SCHELTEMA , in het licht 
van zijn tijd beschouwd, groote waarde heeft, en in den tekst zoo
wel als in de belangrijke Bijlagen veel bevat, dat aan laatstgenoem
de werken ontbreekt. Wij mogen alzoo de hoop voeden, dat een 
later schrijver eenmaal uit al de genoemde en andere geschriften, 
ook die in het buitenland verschenen, als van T l i i e r s , C h a r r a s 
enz., een geheel moge zamenstellen, dat duurzaam kan beantwoor
den aan de belangstelling van alle vaderlanders in de altijd hoogst 
merkwaardige krijgsbedrijven van 1815. 

Aanteekening 10. 
Be Compagnie Vrijwillige Jagers van Friesland. 

A . op II. 60. 
Bij de nadere behandeling van dit onderwerp en het herzien van 

de koninklijke besluiten, welke tot de oprigting van deze compagnie 
aanleiding gaven, moet ik thans erkennen, dat mijne voorstelling 
op bl. 17, omtrent het gebrek aan deelneming inde algemeene wape
ning tot aan den 10 April, te donker gekleurd en althans niet van 
toepassing is op de steden Amsterdam, '* Qravenhage, Rotterdam, 
Utrecht en Arnhem, waar, volgens de Staats-oourant van 28 Maart, 
toen reeds door den edelen ijver van eenige jongelieden compagnién 
vrijwillige Kavalerie opgerigt waren. Zelfs schijnt dit aanleiding 
gegeven te hebben tot het kon. besluit van 26 Maart (Staats-cour, 
no. 74), waarin ze genoemd- en tekens andere aanbiedingen, om 
door persoonlijke dienst tot 's Eijks veiligheid bij te dragen, ver
meld worden. Bij dat besluit, waarin de organisatie en wapening 
van den landstorm en de schutterijen werden bevolen, werd voor
namelijk vastgesteld, dat allen, die zich vrijwillig voor de dienst te 
•paard aangeboden hebben of zullen aanbieden, gevoegd zouden wor-

8 
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den bij de compagniën, in genoemde vijf steden te formeeren; en 
evenzoo personen, die zich zelve niet konden uitrusten, .maar daar
toe door gemeenten, corporatiën, gezelschappen of partikulieren in 
staat gesteld mogten worden. Bovendien werd aan alle ambtenaren, 
geëmployeerden of bedienden, die zich voor de vrijwillige dienst te 
paard of te voet verbonden, het behoud van hunne betrekkingen en 
de helft hunner wedde en emolumenten toegezegd. Omtrent de 
zamenstellmg dezer compagniën en de voorwaarden der dienstneming 
gaf het Departement van oorlog nadere voorschriften in de Staat-
courant van 1 April no. 78, 

Maar van meer algemeen belang ea ruimere toepassing was het 
koninklijk besluit van 1 April (Staatse, no. 81), waarbij, op grond 
// van den goeden voortgang van het vorige besluit, een soortgelijke 
«maatregel voor de versterking van het voetvolk" werd bevolen, 
door vast te stellen, // dat er in de voornaamste steden geformeerd 
// zouden worden compagniën van de personen, welke begeerig zijn 
« om deel te nemen aan de verdediging des vaderlands, doch door 
//hunne omstandigheden verhinderd worden zulks te doen op den 
// voet van het vorige besluit; dat iedere compagnie aan een der 
// bataillons infanterie der landmilitie zou worden toegevoegd, en dat 
// ook de artt. 5 , 6, 8 en 9 van het besluit omtrent de vrijwillige 
//Kavalerie op hen zou van toepassing zijn." 

Het was naar aanleiding van deze koninklijke besluiten, dat den 
12 April de poging werd gedaan om op eene gewijzigde manier te 
Leeuwarden eene compagnie vrijwilligers op te rigten, hoewel die 
besluiten elders geringen bijval verwierven, dewijl eerst in de Staats-
cour. van 21 April voor 't eerst eene lijst van 50 ambtenaren volg
de , die te 's Gravenkage eene flankeur- of jager-compagnie wensch-
ten uit te maken. 

B . ojp hl. 64. 

De missive van den Gouverneur der provincie aan den Kapitein 
der Compagnie was van den volgenden inhoud: 

Leeuwarden, den 12 Julij 1815. 
Ik heb de eer gehad van te ontvangen uwe missive van den 

lOden dezer maand, no. 26, waarbij gij mij informeert, dat de 
compagnie vrijwillige Jagers onder uwe orders, order heeft beko
men, om op Mons te marcheren. 

Ik verzoek U , mijnheer! hunlieden uit mijn naam en uit naam 
hunner Landgenooten, geluk te wenschen, met de groote roem aan
biedende bestemming, welke hun door onzen Koning wordt gegeven, 
om aan de zijde onzer dapperen, en onder het oog onzer Vorsten 
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mede te mogen strijden, ter afwering van den algemeenen vijand, 
ter bevordering van de algemeene rust van Europa, ter verzekering 
van het geluk van het lieve Vaderland, en. ter bevestiging van den 
troon van onzen Koning. — Aanmoediging is niet noodig voor edele 
eu manmoedige Jongelingen, wier wensch hierdoor voldaan wordt. 

Wij zullen hen telkens op het pad der eer zoeken, zeker van hen 
daar te zullen vinden. 

Dat, na het afloopen van dezen worstelstrijd, zij met roem beladen 
en bekroond met de lauweren der overwinning tot ons mogen 
terugkeeren, om onze dankerkentenis openlijk en plegtig te ont
vangen. 

De Gouverneur voornoemd, 

I. ÆBINGA VAN HÜMALDA. 

C . ojp II. 64. 

De toespraak van W. H. Baron VAN HEEMSTEA aan de Compag
nie luidde als volgt: 

Verstrekte het iederen braven en weidenkenden Fries tot eene aange
name gewaarwording, zoo velen hunner gewestelijke Landgenooten, 
en vooral diegenen, welke, uit hoofde hunner geboorte of beroep, 
aanspraak hadden op hunne achting, de wapenen te zien opvatten, 
ter verdediging van het Vaderland en ter vernietiging van den 
Dwingeland, welke, ondersteund door een roofzieken aanhang, deze 
Gewesten andermaal zocht te beroeren; — het verstrekt die welden-
kenden zeker tot geene geringere gewaarwording, UI. thans te zien 
uittrekken, ten einde Ulieder krachten tot dat edele doel te beproe
ven, en uwe welnaeenende pogingen voor Vorst en Vaderland in het 
werk te stellen. 

Groote mannen, en vooral in ons vak, leverde dit gewest in 
vroegere dagen! Menigen veldslag wierd door onze voorvaderen ten 
voordeele van het Vaderland beslist. Dat dan ook uwe pogingen 
gelukken! dat uwe nakomelingen eens op uwe daden mogen terug 
zien en de vruchten smaken, welke gij met zoo veel ijver en hel
denmoed wenscht in te oogsten ! 

Gaat dan, waardige Landgenooten! voldoet aan uwren ijver en 
vaderlandlieven.de gevoelens; draagt onze achting, de achting uwer 
wapenbroeders, met U mede; toont bij alle gelegenheden, dat het 
bloed onzer waardige voorvaderen ook nog door uwe aderen vloeit; 
en keert, na volbragte zegepraal, in de armen uwer familiën terug! 

8* 
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O. op hl. 65. 

Feestdronken der Compagnie bij het vieren van 's Kouings 
Verjaardag te St. Sauve, op den 24 Augustus 1815. 

1. Zijne Majesteit omen veelgeliefden Koning. 

Broeders! laat thans 't lö hooren, 
Juicht met opgeruimden geest; 

Wat toch zoude uw juichtoon smoren P 
Het is Vader WILLEM'S feest, 

't Is het feest van onzen Koning! 
Zingt en klinkt en springt en zwiert; 

Toont nu hoe ge, o Batoos zonen! 
Uwen Vaders hoogtij viert. 

Voerde ons edel pligtbetrachten 
Naar dit land vol gruwlen heen, 

Wij, wij blijven 't volk verachten, 
Hebben niets met hen gemeen. 

Onzer blijven de oude zeden 
Van den Vaderlandschen grond, 

Schoon de Standaard, dien wij voeren, 
Ook in 't diepst des afgronds stond. 

Zien we ons door een volk omringen, 
Dat voor iedren afgod buigt; 

Dat, bij alle viisselingen 
Nederknielend, kruipend juicht; 

Met een blik van diep verachten 
Zien wij op die snoodaards neer: 

Ons is WniEii van Oranje, 
Buiten hem geen wettig heer! 

Hij, die warme vaderliefde 
Aan een dapper volk verbindt, 

Vinde, in wie hem ook omringen, 
Een beminnend dankbaar kind. 

Hij, de beste Vorst der aarde, 
Blijve ons menig jaar nog bij; 

Dat zijn rijk voor Neêrlands zonen 
Steeds een rijk van zegen zij! 
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Heeft de dwingeland der aarde 
Stout zijn vreedzaam rijk beroerd, 

Mo«dig heeft zijn kroost den breideî 
't Monster in den bek gevoerd. 

Onder 't juk, dat ons bedreigde, 
Ligt het in het stof ter neer. 

Onzer toch is de overwinning! 
Onzer is de palm der eer! 

Wij, die ons bij WILLEM'S vanen 
Hebben tot den strijd geschaard, 

Wij, den naam van trouwe Vriezen, 
Door hetgeen vdj deden, waard; 

Wij, wij mogen vrolijk juichen 
Op deez' overwonnen grond ,. 

Waar de Nederlandsche standaard 
In geen twintig jaren stond. 

Broeders! laat dan 't Iö hooren, 
't Dring' tot gindsche wallen door; (*) 

Niets, niets moet uw juichtoon smoren, 
Krijsch' het in der Franschen oor; 

Dat zij voelen hoe zij zonken 
Tot den allerlaagsten stand. 

Leve WILLEM van Oranje/ 
Vrede en Vloei zij 't vaderland/ 

(*) Valeneiennes. 

%. Zijne Hoogneid den Kroonprins. 

Broeders! heft den beker op, 
't Is voor WILLEM van Oranje, 
Die, gekweekt in 't schoone Spanje, 
Door den Held van Groot-Brittanje, 

't Monster fier trad op den kop. 

Broeders! vat den beker aan; 
Wilt uw achting hem betoonen, 
Die aan 't hoofd van Batoos zonen, 
't Slavenrot, dat ons dorst honen, 

Moedig deed ter nederslaan. 
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Broeders! zingt en klinkt en zwiert! 
't Is voor 't puik van Neêrlands helden. 
Die zijn stroomend bloed niet telde, 
's Dwinglands magt ter neder velde, 

En ons land ter redder wierd. 

Zijne Kon, Hoogheid Prins FREDERIK., onsen dapperen Ohef, 

Hem, die als jeugdig held elks achting weet te winnen, 
Die dapperheid vereent met edle minzaamheid, 

Dien wij als onzen Chef bewonderen en beminnen, 
Zij dezen dronk gewijd! 

4, Hare Maj. ome Koningin en de verdere Kon. familie. 

Als toonbeeld van de deugd en zuivre zachte zeden, 
Dwingt onze Koningsstam der volkren eerbied af. 

Gezegend is het volk, dat in der Vorsten zeden, 
De Godheid, tot een heil, zoo schoon een voorbeeld gaf. 

. Het Koningrijk der Nederlanden, ons dierlaar Vaderland. 

"Vat den beker in de hand, 
Broeders! laat ons lustig klinken, 
En hem vrolijk ledig drinken, 

Op het heil van 't Vaderland, 
Dat het groeije, 
Dat het bloeije, 

Luisterrijker dan voorheen! 
Dat de wereld kenn' zijn waarde, 
En 't als 't schoonste land der aarde 

Bij de volkren op mag treên! 

6, De Geallieerde Mogendheden. 

Dat nimmer eigenbaat den band der Eendragt sloope, 
Die, tot der volkren heil, de Vorsten zamen bindt! 

Dat voorspoed in den krijg dien band steeds vaster knoope, 
Tot m' in der Vrede schaauw een veilige rustplaats vindt! 

De overwinnaars van Belle-AUianee in het algeneen, en in het 
bijzonder onzen dapperen Kroonprins en de Vorsten 

WELLINGTON en BLÜCHBR. 

U , dapper drietal, zij deez' blijde teug gewijd! 
Gij toogt, tot heil der aard, vol edelen moed ten strijd. 
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Uw naam, met gouden stift 't gedenkboek ingeschreven, 
Der helden deugd gewijd, 

Heeft warme erkentenis m 't hait des volks geweven, 
Dat door uw krijgsbeleid van kluisteis bleef bevrijd. 

8. De nagedachtenis onzer dappere Iroeders, welke ia den jong sten 

Moedigen strijd voor de zaak der menscMmd zijn gesneuveld. 

BroedeisI die bij 't bloedig kampen 
Sneuvelden op 't bed van eer, 

Die uw nuttig weikzaam leven 
't Vaderland hebt veil gegeven, 

En thans ligt m 't stof ter neer. 
Zouden wij op uwe gra\en 

Uwer ongedachtig zijn*1 

Bij elkander neêigezeten, 
Kunnen wij U met vergeten, 

Uwer zij deez' beker wijn' 
Werd de fakkel van uw leven 

Door den dwingland uitgedoofd, 
Bloedig' is uw dood gewioken, 
Hi j , van alle hulp veistoken, 

Boog op nieuw liet sehendig hoofd. 
Ja , hij viel, die telg des afgronds, 

En zonk dieper dan weleer. 
Neen, gij hebt uw heldenleven 
Niet vergeefs ten prijs gegeven: 

De aarde heeft geen dwingland meer' 

9. Den lieer Commandant, Stafofficieren en verdere Officie?en 
van het 'bataillon Jagers no. 16. 

U , wakkre helden! ons ten vooibeeld in den strijd, 
Zij eer en achting met deez' beker toegewijd. 

Zoo gij uw vriendschap ons wilt wederkeerig geven, 
Zal zulks een roos zijn aan het boompje van ons leven. 

10. De Meren Officieren van de Compagnie Vrijwillige Jage>s 

Zoo tucht en oide zijn de zuilen van den Staai, 
Zij zijn de banden ook van hopman en soldaat, 

Leert, als de dienst ons ïoept, haai wetten ons gedenken, 
En wilt ons buiten dienst en eeie en achting schenken. 
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11. Be Provincie Vriesland. 

Ja , Vriesland! voor uw vruchtbren grond 
Schenkt elk den beker in, 

En drinkt hem tot den bodem leeg, 
Ten teeken zijner min. 

Waar onze voet zijn treden zet, 
Wij vinden U niet weer; 

Nog liever zult ge ons allen zijn 
Bij onzen wederkeer. 

12. De Vrouwen, Kinderen, Meisjes, Ouders en verdere Betrek
kingen, der presente lieeren Officieren. Onder-officieren en Jagers. 

Voor Ouderen, wier zorgend oog 
Voor ons belangen waakt, 

Voor Vrouw of Meisje, welker hart 
Naar onze thuiskomst haakt; 

Voor ieder voorwerp onzer min 
Schenke elk den beker lustig in! 

13. Dat eene algemeene, duurzame en voor ons Vaderland 
voordeelige Vrede spoedig mag worden gesloten, en Neerlands Koop

handel, Zee- en Scheepvaart, zoowel als hare Fahrijken 
en Trafijken Merdoor op nieuw mogen Moeijen. 

Daal, lieve Vrede! van omhoog 
Op 't zuchtend aardrijk neer! 

Schenk aan 't gefolterd Vaderland 
Haar ouden luister weer! 

Doe heel de Maatschappij op voorspoeds rozen treden , 
En maak door duurzaamheid de wereld tot een Eden, 

14, Lied aan den Koning. 

WIJZE: Behang rmt laub den heben vollen becher, enz. 

Komt, vlecht een krans van schoone Oranjebloemen 
En vult uw glas met wijn! 

Hij , die deez' dag onze aller vreugd durft doemen, 
Moet wel een druiloor zijn. 

Ja , broeders! ja , aan onzen goeden Koning 
Is heel ons hart gewijd. 

Schoon sterk gehecht aan meisjes, vrouw en woning, 
Toog elk vol moed ten strijd. 
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Klinkt thans, o vreugdevolle jubeltoonen! 
Van Frisoos vrij geslacht, 

Ter zelfde plaats, waar Fransche slaven wonen, 
Door heel deze aard veracht. 

Komt, Broeders! laat ons nu dan lustig klinkenj 
Wie wenseht thans niet met mij, 

Dat voor den Vorst elk drupje, dat wij drinken, 
Een jaar van zegen zij ? 

Ja , jaar op jaar leev' WILLEM, onzen Koning, 
Die ons zijn zorgen 'vujdt; 

Zijn vaderhart vind' voor zijn deugd belooning 
In Neêrlands dankbaarheid 1 

B . op il 65. 

Lied voor de Yriesclie Vrijwillige Jagers. 

WIJZE: Em fietes leien fuhten wir. 

Wel hem, die vrij naar 't slagveld gaat, 
Waar eer en pligt hem vi enken, 

Die, zonder aarzlen of beraad, 
Zijn dierste panden achterlaat, 

Om 't land zijn' arm te schenken. 

De liefde tot den dierbren grond, 
Waar w' allen zijn geboreD, 

Waar eens ons sehommlend wiegje stond, 
Vereenigt ons in 't schoonst verbond; 

Wie durft die roepstem smoren? 

Ja , Broeders! onzer is ras d' eer 
Voor Vorst en Land te strijden; 

En wie ooit sehandlijk rugwaarts keer, 
Verachting daal' op hem ter neer, 

En naamloos^ zij zijn lijden. 

Dan, neen, geen onzer schuwt den strijd , 
Dien wij vrijwillig kozen: 

Die 't Vaderland zijn krachten wijdt, 
Voor Koning en geliefden strijdt, 

Kan nooit lafhartig blozen. 
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Lafhartigheid (verfoeilijk woord!) 
Is bij ons niet te vinden; 

Bij hein, die deugd en eer vermoordt; 
De roepstem van zijn pligt versmoordt, 

Vindt zij alleen haar vrinden. 

Ontaarden, die uw pligten weet 
En 't zwaard niet gespt op zijde, 

Die al wat heilig is vergeet, 
En eer en deugd met voeten treedt, 

Om u der rust te wijden. 

Weg met u , bastaards zonder eer, 
Ontwijkt het erf der braven, 

Bezoedeld Neêrlands grond niet meer, 
Knielt neder voor een vreemden heer, 

Als omgekochte slaven. 

O, Broeders! juichen wij verheugd , 
Dat wij als zij niet denken; 

Dat wij de krachten onzer jeugd, 
Gedachtig aan der vaadren deugd, 

Aan Land en Koning schenken. 

Wij, echte teelt van Frisoos bloed, 
Wij voelen 't wraakvuur zieden; 

Wij straffen Erankrijks overmoed; 
En eer sneeft heel deez' heldenstoet, 

Eer wij lafhartig vlieden. 

Eæ tempore. 

F . op hl. 66. 

Ter gedachtenis van den Jager P. SOHMITZ, ontslapen te Jenlain, 
den 15 September 1815, in den jeugdigen leeftijd van 17 jaren 

en aldaar met militaire honneurs hegraven op den 16 
daaraanvolgende, uitgesproken hij gijn graf. 

Moet ik thans met lijkgebaren, 
Broeders! in uw midden staan; 

Moet ik aan het graf eens broeders 
d' Ongestemden citer slaan? 

En breekt soms het snikkend klagen 
Mijnen doffen doodsgalm af, 

Wie zou zich de tranen schamen, 
Die men stort op 's jonglings graf P 
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Vloeit dan vrij, o zilte tranen! 
Op deez' koude doodsbaar neer; 

SCHMITZ verliet voor altoos de aarde, 
Hier zien wij hem nimmer weer. 

Trouw aan Vaderland en Koning, 
Trad hij mede in 't perk der eer, 

En na weinig blijde dagen 
Ligt hij reeds in 't stof ter neer! 

Ver van woning, vrienden, magen, 
Ver van minnende oudren af, 

Daalt hij in den bloei des levens 
In het eeuwig zwijgend graf. 

Broeders! denkt, wat wreede smarte 
Thans het ouderhart verscheurt, 

Nu het in hun stille woning 
Eaadloos om hun Helling treurt. 

Vreugdvol klopte hun het harte, 
Hopende op zijn wederkeer, 

En, o smart! nooit zien ze op aarde, 
Den hun dierbren jongling weer. 

Laat dan vrij de tranen vloeijen, 
Broeders! die gij om hem schreit; 

Zij^zijn meer dan 't praalgesteeute, 
Dat den rijken trotschaard beidt. 

Daal dan, ascli van onzen broeder! 
Daal in d' open graf kuil neer: 

Ginds, in 't vaderland der ruste, 
Zien wij eens elkander weer. 

Ct. op II. 67. 

De Oorkonde, aan de leden van de Compagnie uitgereikt, was 

van den volgenden inlioiid. 

De Commissie in Vriesland tot aanmoediging van * lands mili
tairen dienst, bestaande uit de Heeren: B e r n h a r d u s B u m a , 
C a r e l E m i l i u s E l s C o l l o t d ' E s c u r y , A n t o o n A n n e v a n 
A n d r i n g a de K e m p e u a e r , M i e h i e l de W i t h , B i n n e r t 
P h i l i p van E y s i n g a , M a r e C o r n e l i s W i l l e m du T o u r 
van B e l l i n c h a v e , B o n i f a e i u s van de r H a e r , P i e r Ze
p e r , P i e t e r C a t s , G e e r t B u i j s i n g , zoude meenen te kort 
te doen aan eene der eerste bedoelingen, welke dezelve zich heeft 
voorgesteld bij hare oprigting, wanneer zij niet een ondubbelzinnig 
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bewijs gaf der gevoelens, waarvan zij is doordrongen bij de terug
komst der Compagnie Vrijwillige Vriesche Jagers binnen dit gewest. 

De Commissie heeft het niet in haar vermogen, om den wensch 
te voldoen, welke alle hare leden bezielt, van namelijk eene beloo
ning, ook maar eenigzins geëvenredigd aan de verdiensten der 
edele jongelingschap, waar Vriesland trotsch op is , te kunnen aan
bieden. 

Waarin toch zoude die belooning bestaan voor hun, die huis en 
haardstede verlatende, ambtsbetrekkingen, vrienden en magen vaar
wel zeggende, aan geene andere stem gehoor gevende dan aan die 
der eer, des vaderlands en van den Koning, goed en bloed, gezond
heid en leven veil hadden en gewillig opofferden, om voor de onaf
hankelijkheid en vrijheid van het land hunner geboorte, voor het 
welzijn, voor het bestaan, voor de bezittingen en voor het kroost 
van hunne landgenooten te strijden, daar waar de nood zulks vor
deren mogt ? — Neen, daarvoor is geene andere waardige belooning, 
dan de streelende zelfbewustheid van wel gehandeld te hebben, de 
vereerende goedkeuring van eenen geliefden en geéerbiedigden Ko
ning, de hartvertederende welkomstgroete van dierbare aanverwanten 
en vrienden, de dankbare tranen van zich beweldadigd gevoelende 
land- en tijdgenooten, en de roemvolle nagedachtenis bij eene zege
nende nakomelingschap 1 

Dit, dit alles hebt gij verdiend, edele Vriessche Jongelingsehaarj 
dit, dit alles moogt gij billijk verwachten; — maar. . . . dit kan U 
de Commissie niet geven. 

Ontvang dan, wat zij U geven kan, een bewijs in dit geschrift 
van de dankbaarheid, welke zij openlijk betuigt, met alle Vriezen 
aan IJ verschuldigd te zijn, voor de onbezweken trouw, den vol-
standigen ijver en onverschrokken moed, waarmede gij voor het 
Vaderland en den Koning zijt opgetrokken, de vermoeijenissen en 
ongemakken, aan den voor U vreemden krijgsstand onafscheidelijk 
verbonden, hebt doorgestaan en de gevaren van den oorlog gelaten 
en koelbloedig zijt te gemoet getreden. 

Keer thans terug, een ieder uwer tot den stand hem in de maat
schappij ten deel gevallen, voldoe daar aan de bestemming tot welke 
gij U geroepen ziet, en bewandel zoo waardiglijk de loopbane, welke 
de hand eener altijd wijze Voorzienigheid voor U heeft afgebakend, 
tot gij aan het einde derzelve, met welgevallen terugziende op het 
afgeloopen levensperk, ook inzonderheid met innig welbehagen moogt 
herdenken aan de roemrijke togt, waarvan gij thans zijt wederge
keerd, en uwe late nakomelingen nog met fierheid mogen zeggen 
aan hun kroost: 
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ii Toen in het vijftiende jaar der negentiende eeuw de woede van 
»een niet dan wrake ademenden vijand den naauw heiievenden 
ii Staat van Nederland op nieuw met moord en vernieling bedreigde, 
ii gordde een van uwe Voorouderen, met name 
//het zwaard aan de zijde, en trok met meer van zijne landgenooten 
//moedig den vijand tegen, zonder zich door lief of leed van het 
//eens opgevatte voornemen te laten aftrekken; hij handhaafde in 
// vreemde gewesten den roem der aloude Vriessehe trouw en reine 
//ronde zeden; hij strekte door het inachtnemen van stipte krijgs-
//tucht en betoon van edele gezinningen jegens overwonnen en were-
i looze vijanden, ten voorbeeld aan anderen, en handhaafde ook op 
//die wijze waardiglijk de eer des Viïesschen volks. Hij keerde in 
// den schoot der zijnen weder en vond, dat in een tijd toen er 
//jongelingen bestonden, diezieh persoonlijk indebresse stelden voor 
//de vrijheid en onafhankelijkheid des vaderlands, onder het welda-
*àig bestuur van een Vorst, gesproten uit het stamhuis dat bij 
//Vrieslands bewoners in gezegend aandenken was, er tevens ook 
// mannen waren, die het zich tot eere rekenden, om openlijk de 
//tolken te zijn der gevoelens, welke de geheele Natie bezielden, en 
// die er trotsch op waren, hunne namen vereenigd met die der 
// dappere verdedigers van het vaderland, tot de nakomelingschap 
// overgebragt te zien!" 

Leeuwarden, den 18 October 1815. 

Vit naam, der Commissie, 
BERNH. BUMA, President. 

B. VAN DER HAER , Loco Secretaris. 

H . ojp hl. 67. 

Toespraak van den Gouverneur lij liet aannemen van Jiet 
Vaandel of de Kwartiervlag der Compagnie. 

Mijne Heeren! 
Toen voor eenige maanden bij den dringenden nood van het lieve 

Vaderland, wij Ulieden op den wenk van onzen Koning met geest
drift tot verdediging van dat vaderland zagen toesnellen, was ons 
hart met verschillende aandoeningen \ervuld. Wij verheugden ons, 
dat de moed der nakomelingen nog de zelfde was als die der voor
vaderen ; dat onze fiere jongelingschap met eene brandende begeerte 
de wapens aangordde en zich onder de gelederen onzer dappere 
krijgsbenden schaarde, om eenen verbitterden vijand, die meer dan 
eens ten geesel van ons land was, tegen te trekken. Wij verberg
den ons geenszins de moeijelijkheden en gevaren, aan het voor U 
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ongewone krijgsleven verbonden. Het was in die zelfde dagen, dat, 
niet in verbeelding, het bioed onzer braven in den heetsten strijd 
stroomde, daar het zich met dat van eenen onzaligen vijand meng
de, waarin ook uw kostelijk bloed had kunnen vlieten. 

Maar wij danken God, die het beter heeft beschikt. Wij zijn nu 
enkel vreugde. Gij zijt teruggekeerd, gezond en met roem terugge
keerd. Schoon uwe hoofden niet met bloedige laurieren pronken, —-
uwe krijgstucht, waardoor gij geen haarbreed van uwen pligt zijt 
afgeweken, •—• uw edelmoedig gedrag en voorbeeldige handelwijze in 
een onverzoenbaar land jegens deszelfs inwoonders, — uwe lijdzaamheid 
bij gebrek, — de standvastige waakzaamheid van uwe jeugdige har
ten tegen alle verleiding, waarvan de berigten tot ons zijn overge
komen, hebben uwen naam onsterfelijk gemaakt. 

Uwe terugkomst geeft ons het aangenaam bewijs te meer, dat de 
vijand van onze grenzen geweken en zijne euvelmoed gefnuikt is. 

Wij ontvangen dit Vaandel met dankbaarheid uit uwe handen, 
als een gedenkstuk van uwe trouw aan den Koning en van uwe 
liefde voor 't Vaderland. Aan deze wanden gehangen, zal het ons 
en den nakomeling gestadig aan U doen herinneren. 

En nu, dappere en brave jongelingen! mijne dierbare vrienden! 
keert tot de uwen terug en geniet uwe belooning, terwijl wij ons 
verheugen in een onverbasterd en edelmoedig geslacht als gij zijt. 

I . op II. 68. 

12 Maart 1818, Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning 
no. 46. der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 

Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz. 

Op het daartoe aan ons gedane verzoek; 
Gezien het rapport van Onzen Minister, Kanselier der Orde van 

den Nederlandschen Leeuw, in dato 11 Maart 1818, no. 499; 
Hebben goedgevonden en verstaan aan de Personen, die in den 

jare 1815 hebben uitgemaakt de Compagnie VrieseTie Vrijwillige 
Jagers te voet, te permitteren, om voor hunne eigene rekening te 
laten slaan een Zilveren Penning, voerende op de eene zijde het 
Wapen der provincie Vriesland, en op de keerzijde de woorden; 
Voor Koning en Vaderland, en het jaartal 1815, en om voorts 
dezen penning te dragen aan een lint blaauw mei een geelen streep 
in het midden; wordende al hetgeen de uitdeeling en de inrigting 
van dezen Penning betreft, overgelaten aan den Gouverneur der 
Provincie Vriesland. 

Te welken einde een afschrift dezer zal worden gezonden aan 
Onzen Minister van Binnenlandsche zaken, en voorts gelijke afschrif-
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ten worden uitgereikt aan Onzen Minister Kanselier der Orde Van 
den Nederlandschen Leeuw en aan de Supplianten tot informatie en 
narigt. 

'á Qmvenîiage, den 12 Maart 1818. 
WILLEM. 

Van mege den Koning, 
A. E. PALCK. 

Behoort hij het Koninlclijk Besluit van den 12 Maart 1818, no. 46. 

Beschrijving. 

De penning zal op de eene zijde voeren: «Voor Koning en Va
derland. 1815." in een rand of tak van eikenloof, en op de keer
zijde het Wapen der Provincie Vriesland, bestaande uit twee 
(loopende) Leeuwen op een veld bezaaid met turven, en gedekt met 
eene Koninklijke Kroon. Dezelve zal op twee verschillende dimen-
sien geslagen worden, waarvan de eene in middellijn de grootte zal 
moeten hebben van een duim en eene halve lijn Rijnlandsch (17 
millimetres). 

Het lint zal bestaan uit Nassauw-blaauw met een goudgeele streep 
in het midden, en welke streep de breedte zal hebben van de helft 
van het geheele lint. Hetzelve zal van twee velschillende breedten 
kunnen gedragen worden, waarvan de eene zal wezen van een duim 
vier en eene halve lijn Rijnlandsch, en de andere van 9 lijnen 
Eijnlandsch (36 en 19 millimetres). 

Gezien en goedgekeurd bij mij ondergeteekende, Gouverneur 
der Provincie Vriesland, belast met de executie van op-
gemeld Koninklijk Besluit. 

I . ÆBINGA TAN H ü M A l D A . 

Zoodra de penning, in twee grootten door den Heer JOUVENEL 
te Brussel vervaardigd, gereed was, gaf de Gouverneur daarvan bij 
missive kennis aan de leden, met berigt, // dat deze decoratie door 
hem zou worden uitgereikt op den 18 Jnhj 1818, 's avonds te 8 
uur, in het lokaal, alwaar het Jagersfeest zou gevierd worden," en 
verzoek, om zich vooraf 's namiddags te 4 uur te vervoegen ten 
huize van Jhr. E, VAN BKEÜGEI, die met de uitvoering van het 
Kon. besluit was belast geweest, ten einde bekend gemaakt te wor
den met het ceremonieel van deze plegtigheid. Van den grooten 
penning werd door de Compagnie een ex. in g o u d Z, M. den 
Koning aangeboden, uit eikentenis voor de verleende vergunning, 
welk ex. thans nog voorhanden is in het Koninklijk Penningkabinet 
te 's Gravenhage. 
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K . op II. 68 

Hoewel een aantal leden der Compagnie het vooinemen had, om, 
bij eene uitrusting op eigen kosten, z o n d e i soldi j te dienen, 
bepaalde een latei besluit des Konings, dat, om de vrijwillige 
dienstneming te bevordeien, aan al //de Viijwilhgers, m active dienst 
gesteld, de oidmaiie soldijen, aan hunne rangen m de Aimee toe
gekend, zouden uitbetaald wolden." Zij waien alzoo veipligt die 
soldij aan te nemen, doch hadden het voornemen, om ze, na hun
ne terugkeeung, weder m 's lands kas te stoiten. Nadat vier 
hunner dit voornemen volbragten, hebben de overige 17 gezamen
lijk hunne ontvangene soldij, ten bediage van / 2 0 0 , den Minister 
van bmnenlandsche zaken ten behoeve der schatkist aangeboden; 
doch werd hun bij de dankzegging daarvoor geantwooid, dat dit 
geschenk, naai aanleiding van 's Konings besluit van 4 Nov. 1816 
P , ter beschikking was gesteld van de Hoofdcommissie tei aanmoe
diging en ondeisteunmg van den gewapenden dienst in de Neder
landen , te Amsterdam. 

£,. op hl. 68 

Bij het feest, door den Goumnem den 19 October 1815 aan de 
Compagnie gegeven, wa» de wensch geuit, om vooitaan jaailijks 
den 13 Julij feestelijk te vieien tot hermneiing aan den uittogt en 
aan den band van wapenbioedeischap, die alle leden veieenigd had. 
In 1816, 1817 en 1818 hebben die zoogenoemde Jageifeesten v.ei-
kelijk plaats gehad m de versieide Concertzaal of in den Schutters-
Doelen te Leeuwarden, telkens veieerd door de tegenwoordigheid 
van den Gouverneur en veideie aanzienlijke genoodigden, doch la
tei verflaauwde die belangstelling van lieverlede ten gevolge \an 
verschillende omstandigheden. Het vijfentwintig-jarig feest werd 
echtei den 13 Julij 1840 m het lokaal der Sociëteit in liet Otanje-
ivoucl door een twintigtal Jageis luistemjk gevierd. In 1860, toen 
er 45 jaren verkopen en nog 18 leden der Compagnie in leven 
waien, hebben 14 hunnei op den 14 Julij een aangenaam hennne-
nngsfeest gehouden op de OuâesoJwuw, hetwelk met de tegenwoor
digheid van den Heer Commissaiis des Konings m deze provincie 
weid veieerd. 

Eijkei stot tot feestelijke vieugde Destond er m 1865 , toen alle 
13 der nog m leven zijnde leden het halve eeuwfeest van hunnen 
uittogt op den 13 Julij mogten vieien en tevens de veilossing des 
vaderlands door de o\eiwmmng bij Wateiloo herdenken Met den 
oud-sergeant-majooi, den heei G D SIMON, aan het hoofd, tiokken 
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zij eerst van diens woning naar het Gouvernementshuis, |waar àe 
heer Commissaris des Konings met eene treffende toespraak aan. 
ieder hunner het zilveren eereteeken met diploma ter hand stelde, 
door den Koning bij besluit van 10 Mei 1865, no. 45 , ten behoeve 
der strijders van 1813 en 1815 ingesteld. Met het in 1815 daar 
gedeponeerde Kwartier-vaandel, dat gedragen werd door den oud-
korporaal, den heer E. Baron VAN BKEUGEL DOUGLAS, trokken.zij, 
voorafgegaan door de muzyk der stedelijke schutterij, in plegtigen 
optogt naar het logement: de Phoenix, waar zij met eenige genoo-
digden deelnamen aan een feestmaaltijd in eene met tropheën en 
decoratién smaakvol versierde zaal. Met genoegen mogten de jon
gelingen van 1815 nu als grijsaards hunne lotgevallen van voor 
vijftig jaren herdenken. Aan het desert, waaraan de geachte Com
missaris des Konings, Jhr. Mr. J. E. VAN PANHUYS, wel had wil
les deelnemen, werd het appèl door den sergeant-majoor nogmaals 
en voor het laatst gehouden, 56 malen met dood tegen 13 malen 
met present beantwoord, terwijl onderscheidene toespraken en feest-
dronken, afgewisseld door muzjk, de feestvreugde verhoogden,- tot 
dat eindelijk de afseheidsbeker geledigd werd en een hartelijke hand
druk een herinneringsmaal besloot van eene vijftigjarige vereeniging, 
door den nood des vaderlands ontstaan en door de vreugde over 
het behoud en den bloei des vaderlands geheiligd. 

Acmteekening \\, op hl. 71. 
De Commissie tot aanmoediging van 's Lands militaire dienst. 

A.. Aan de welwillendheid van het tegenwoordig Bestuur der 
Districts-commissie van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning-
van de gewapende dienst in de Nederlanden te Leeuwarden heb ik 
de mededeeling te danken van de Notulen der eerste Commissie, 
loopende van 14 April 1815 tot 14 Aug. 1817, alsmede van een 
aantal brieven, bij haar ontvangen; terwijl ik de overige haar be
treffende stukken vond in het Provinciaal- en Stedelijk Archief, 
evenwel zonder het algemeen verslag en de rekening en verantwoor
ding. De belangrijke brief van dankbetuiging van den Baron VAN 
DER CAPEILEN is van den volgenden inhoud: 

N». 1832, 3e Serie. Brussel, den 9 Julij 1815. 
Ik heb met het niterste genoegen het edelmoedig aanbod ontvan

gen der aanzienlijke som, welke de beiroonderen van Vriesland, ter 
ondersteuning van de gekwetste Nederlandsche Militairen, ter mijner 
beschikking stellen. 

9 
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Ik reken mij gelukkig, Mijne Heeien, dat Gijlieden mij daaidoor 
in de gelegenheid biengt, om U personeel de bewondeimg te mo
gen betuigen, 'nelke deze edele en waailrjk giootsehe bijdrage onzer 
Ynesche Landgenooten bii inij veiwekt 

Ik geve aan de Commissie, alhier dooi mij gevestigd ter inzame
ling van de giftôn ten behoeve dei gekwetsten, kennis van het aan
bod, en zende hun de assignatie toe, ten behoeve van derzelver 
Tiésaunei, den Heer OVFBVÜN of ordei, op den Tiesauiiei van 
Uwe Commissie, oveieenkorüstig Uw vooischuft 

Ik veizoeke U , Mijne Heeien, deze als het advies mijnei tiaite 
te willen beschouwen, en, nevens mijne dankbetuigingen, ook de 
verzekering te willen ontvangen van mijne bijzondere hoogachting, 

I)e Secretaris van Staat, 

Aan de Oommissie in Vnesland VAN DEB CAPELLEN. 
tet aanmoediging van 's lands 
militairen dienst te Leeuivm den 

De dankbetuiging des Konings luidde als volgt 

N° 937. '* Qraoenhage, den 11 Juli 1815. 
Ik vind mij door den Koning gelast, U het welgevallen bekend 

te maken, waaimede Hoogstdezelve, met Uwen blief van den 4e 
Julij 11 , het bengt ontvangen heeft dei dooi U afgezondeide gift 
van ƒ5000 , ter dispositie van den Heere Secietaiis van Staat VAN
DER OAPFLLBN gesteld, ten nutte van de Nedeilandsche gekwetsten. 

Dit bewijs van deelneming m het lot der dappeie veidedigers van 
ons Vadeiland bekleedt dan ook eene waaidige plaats ondel de on-
telbaie pioeven van mensohenliefde en weldadigheid, waai van de 
dagelijksohe veimelding m de Staatsiegisteis den ùjdgenooten eene 
gegionde aanspraak vooibeieidt op de eilentems dei nakomelingschap. 

Be Algeneene Secretaris van Staat, 
A. E FALGK 

S . De missive dei Commissie aan de Plaatselijke Bestuien tot 
uitnoodigmg om linnen, pluksel enz ten behoeve der gekwetsten 
bij haar in te zenden, w as van den volgenden inhoud 

Leeuwarden, den 28 Junij 1815. 
Bij onze uitnoodigmg van den 12 Apul dezes jaais maakten wij 

U bekend met de hoofdbedoelingen, welke wij ons vooi stelden Jnj 
de veizamehng van penningen, brj wijze van mteekenmg, ten be
hoeve des Vaderlands 

Oüdei deze hoofdbedoelingen was ook het veileenen van ondei-
steumng aân gewonden of veimiakten. 
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Thans is het oogenblik daar, dat het te passé komt, tot dit oog-
meik bijzonder werkzaam te zijn. 

De stujd heeft een aanvang genomen en onze Nedeilandsclie 
krijgslieden hebben daaiin ïoemujk uitgemunt. Zij hebben onder 
het oog des Piinsen van Oranje, dooi zijnen moed aangevuurd, en 
door zijn beleid bestierd, pal gestaan, ja, door hunne onveischrok-
kene volstandigheid den weg gebaand tot overwinningen en uitkom
sten f waarvan de zegenrijke gevolgen voor ons, de onzen en al het 
onze onbeiekenbaar zijn, 

Maar deze strijd was een harde stnjd, — deze overwinningen zijn 
duur gekocht en hebben stroomen bloeds gekost. 

Onze gewonde krijgslieden hebben hulpe, verpleging, verkwikking 
noodigf zij hebben die verdiend; zij mogen daaiopalle aanspraak maken. 

Uit verschillende oorden des Vadeilands woidt in die nooden zoo 
veel mogelijk voorzien, en wij hebben gemeend, uit den aaid der 
imigting van onze Commissie, de aandacht der Plaatselijke Besturen 
op dit onderweip bijzonder te mogen vestigen. 

Wij meenen namelijk, dat het eene allezms gewenschte zaak zou
de zijn, wanneer de grootst mogelijke hoeveelheid van pluksel, cora-
pressen, windsels en scheurlmnen ten behoeve der gekwetsten wieid 
opgezonden ter plaatse, waar zulks veieiocht wordt. 

Wij bieden ons dienvolgens aan, om zoodanige bezendingen als 
de Plaatselijke Bestuien zouden mogen veikiezen, van de hier boven
genoemde objecten, ons toe te zenden, veider derzelver bestemming 
te doen bei eiken. 

Wij noodigen dan de Plaatselijke Bestuien uit, om de Ingezete
nen te veiwittigen van de wijze, tijd en plaats, waarop een ieder 
zijne bijdiage aan het Bestuur der plaatse zijner woning kan doen 
toekomen, en veizoeken wijdeis, dat de alzoo verzamelde vooiiaad 
door de Plaatselijke Besturen, zoo mogelijk fianco, worde toegezon
den aan den Heer G. BUIJSISG, op de Nieuwestad, letter E, no. 
19, te Leeuwarden. 

Wij vleijen ons, dat alle Plaatselijke Besturen zonder onderscheid 
ten dezen wel volvaardig zullen willen medewerken tot het bereiken 
van bovengemeld oogmerk; teimjl wij mineenen daaitoe geenen 
veideren aandrang te moeten gebiuiken, uit aanmerking vooral, dat 
de bloote herinnering aan de gebemtenissen dezer dagen bij ieder 
weldenkende genoegzaam is en behooit te zijn, tot het opwekken 
en levendig houden der gevoelens van menschlievendheid. 

De Coûim. in Vnesl. tot aa,ii,i. van 's Lands Milit. dienst, 
BERMI, BÜMA, Pteddent. 

C. E. E. COLLOT D'ESCÜRY , Secretmis, 
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C. op II. 74. 

I Ï A Ï I S Ï I E 1 
DER 

FRIESCHE WELDADIGHEID IN 1815. 

L I J S T 
"VAN DS 

BIJDKA&EET D E R 91 G E M E E H T E N I N -TBIESLAND : 

a. ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging van de Gewa
pende dienst vóór, en 

i. ten behoeve der Gekwetsten na den slag bij Waterloo, zoo
wel in Geld als in Linnen. 

Gedurende het jaar 1815 was Friesland nog, gelijk onder het 
Fransche bestuur, verdeeld in 91 Gemeenten. Op voordragt der 
Staten, goedgekeurd bij besluit van den Souvereinen Yorst van 9 
Maart 1815, no. 15, vterd de verdeeling van het platte land der 
provincie in 30 en met de eilanden in 32 Grietenijen, volgens een 
Eeglement van 17 Dec. 1815 {Bijv. tot het Staatsbl. 88 6), inge
voerd den 1 Oot. 1816, nadat de Grietmannen den 22 Junij te 
voren door den Koning benoemd waren, terwijl de Stedelijke Bestu
ren den 1 Januari) 1816 hersteld eerden. 

NAMEN 
DER 

GEMEENTEN. 

Leeuwarden 

Bolsward 

Franeker 
In 1816 nog 

Sneek 
// Kanton 

Depot-eomp. van 
het bat. mil. no, S 

s, Bijdiage 
ten behoede 

van het 
Fonds tot 

aanm. %, de 
gew. dienst. 

ongeveer 
/ 1 2 , 0 0 0 

- 273,— 
- 100,— 

-3166,— 
-3425,— 

i. Bijdragen tot ondeisteuning van 
de Gekwetsten. 

Soorten 
Linnen. 

2415 li. 
1746 h. 
109 lak. 

60 lak. 
10 p. s. 

Gr. kist 
enz naar 

Gr. bez. 
lin. enz. 

268 el 1. 

Pluksel 

400 p. 

70 p. 

met lak. 
's Hage 

P. 

Wind
sels. 

400 p. 

70 p. 

winds. 
gezond. 

w. c. 

3215p 

370 p. 

Gift. in 
geld a. 
h. Eijk. 

/ 26— 

-385— 

-632— 

-889— 
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NAMEN 
DES 

GEMEENTEN. 

Dokkum 

Harlingen 

Stavoren 
(Warns en Soharl 

Slooten 

Workum 

Tlst 

Hindeloopen 

Akkrum, 

Almenum 

Ameland 

Anjum 

Anna-pai'och. (St.) 

a. Bijdrage 
ten behoeve 

van het 
Fonds tot 

aanm. v. de 
gew dienst 

f 826,— 

- 600,— 

- 160,— 

- 61,— 

- 760,— 

b. Bijdragen tot ondersteuning van 
de Gekwetsten. 

Soorten 
Linnen. 

lak, en 
hemden 

4groote 
bezend. 

36 p. li. 
L. 

23 hem. 
10 lak. 
2 pak s. 

31 lak. 
12 hem. 
120 p.1. 

18 lak. 
8 hemd. 
14 slop. 

8 lakens 
7 sloop. 

9 lak. 
6 hemd. 
4 sloop. 
88 p. s. 

L. 

113 lak. 
48 hem. 

L. 

Pluksel 

P. 

109 p. 
naar 

14 p. 
P. 

22 p. 

20 p. 

3 p. 

18 p. 

1 pak 

P. 
naar 

21 p. 

P. 

Wind
sels. 

W. 

175 p. 
'sHage. 

W. 

529 el 
1 pak e. 

178 W. 
171 co. 

W.enC. 

W. 

13 roll. 

W. 
'sHage. 

W. 0. 

W. 

560 p. 

50 p. 
44 p.) 

214 p. 

176 p. 

100 p. 

146 p. 

200 p. 

404 p. 

57 p. 

Gift. in 
geld a. 
h. Eijk. 

-662— 

-125— 
- 22— 

- 10— 
- 56— 

-437— 

- 30— 

-118— 

- 91— 

-500— 

- 10— 
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NAMEN" 
DER, 

GEMEENTEN. 

Arura 

Augustinusga 

Balk 

Beetsterzwaag 

Bergum 
ir Bat. Landstorm 

Berlikum 

Blija 

Bozum 

Buitenpost 

Burum 

Damwoude 

Dragten 

a. Bijdrage 
ten behoede 

van het 
Fonds tot 

aanm. v. de 
gew. dienst. 

/100,— 

-135,— 

-236,— 

-205,— 

- 7,— 
-265,— 

-853 — 

- 55,— 

-221,— 

-112 — 

b. Bijdragen tot ondersteuning van 
de Gekwetsten. 

Soorten 
Linnen. 

54 lak. 
39 hem, 
10 slop. 
l l l p . s . 

lakens 
hemden 

139 p. 
186 he. 
14 lak. 

60 lak. 
20doek. 
11 slop. 
33 hem. 
60 p. s. 

L. 

L. 

linnen 

L. 

70 lak. 
20 hem. 

60 lak. 
9 hemd. 
6 sloop. 

2 p. 

25 hem. 
11 lak. 
140 pd. 

Pluksel 

19 p. 
7p. 

P. 

20 p. 

P. 

8 p. 
6 p. 

P. 

P. 

P. 

P. 

7 p. 

P. 

116 p. 

compr. 

Wind
sels. 

628 el 
6 p. co. 

W. 

w. 

20 p. 

w. 

w. 
w. 
w. 

w. 

1712 el 

en sclil. 

S "Sb 

CD <o 

280 p. 

206 p. 

139 p. 

295 p. 

280 p. 

170 p. 

150 p. 

238 p. 

150 p. 

282 p. 

120 p. 

72 p. 

450 p. 

Gift. in 
geld a. 
h. Eijk. 

ƒ163— 

-292— 

-510— 

- 82— 

- 82— 

-352— 

-303— 

-419— 

-233— 

-532— 
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NAMEN 
DER 

GEMEENTEN. 

Dronrijp 

Ee 
(In 1818 
(In 1814 

Eerweid 

Gorredijk 

Grouw 

Hallum 

Haidegarijp 

Haske 

Heeg 
In 4 volgende jaren 

Heerenveen 
6e Bat. Landstorm 

Holw erd 

Hinzum 

a Bijdrage 
ten behoeve 

Tan bet 
Fonds tot 

aanm Y de 
gew dienst 

/850,— 

-275,—-
-1634,—) 
- 150,—) 

-577,— 

- 724,— 
-127,— 

- 6 , -

-298,— 

i. Bijdiagen tot ondersteuning van 
de Gekwetsten. 

Sooiten 
Linnen. 

28 lak. 
12 hem. 

93 lak. 
36hem. 
25 slop 

160 p.1 
5 lakens 
2 hemd. 

hemden 
lak. lm. 

30 lak. 
5 hemd 
Södoek. 

30 p. h. 

L. 

31 lak. 
10 slop. 
lOhem. 

gr. hoe-
veelli.li. 
13 hem. 

110 pd. 
linnen 

40 lak. 
21 hem. 

veel lin. 
41 lak. 
36 hem 

Pluksel 

P. 
P. 

10 p. 

41 p. 

68 p. 

P. 

P. 

P. 

naar 

36 p. 

4 p . 

veel pi. 

Wind
sels. 

W. 

w. 
W.enC. 

W. 

60 p. 

W. 

w. 
doosW. 

'sHage. 

14 p. 

W. 

150 W. 
215 co. 

CÖ .—. 
N & 
<D CD 

O ba 

123 p. 
40 p. 

340 p. 

165 p. 

381 p. 

198 p. 

132 p. 

207 p. 

160 p. 

260 p. 

199 p. 

Gift. m 
geïd a. 
h. Eijk. 

f 53— 

-258— 

-285— 

-320— 

-458— 

-186— 

-259— 

-278— 
-100— 

- 38— 
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NAMEN 
DER 

GEMEENTEN, 

Jacobi-par. (St.) 

Jansga (St.) 

Jelsum 

Jorwerd 

Joure 

Knijpe (De) 

Kollum 

Koudum 

Langezwaag 

Langweer 

Lemmer (De) 

Lippenhuizen 

Makkum 

Marsum 

Marrum 

a. Bijdiage 
ten behoeve 

\an het 
Fonds tot 

aanm. -v. de 
gew. dienst. 

/ 2 1 6 , -

-300,— 

-519,— 

-173,— 

- 3,— 

-341,— 

-1180,— 

- 7,— 

- 60,— 

-112 — 

i. Bijdragen tot ondersteuning van 
de Gekwetsten. 

Sooiten 
Linnen. 

48p.lin. 

L. 

L. 

L. 
naar 

7 hemd. 
vl. sch. 
lm. enz. 

ISSp.li. 

SSp.lin. 

29 lak. 
24 hem. 
lOOp.li. 

108 he. 
13 lak. 

32 lak. 
11 hem. 
veellin. 

linnen 

ISp.lin. 
6 lakens 

Imd.li. 
3 lakens 

L. 

Pluksel 

P. 

P. 

P. 
'sHage. 

83 p. 

naar 

12 p. 

3p . 

6 p. 

een pak 

P. 

naar 

P. 

2p. 
28 p. 

P. 

Wind
sels. 

W. 

w. 
w. 

2000 el 

'sHage. 

60 p. 

een pak 

W. 

'sHage. 

W. 

3 pak 
406 stk. 

W. 

a'-á 
ca *r* 
es: g: 

ZS feD 

48 p. 

72 p. 

150 p. 

258 p. 

150 p. 

55 p. 

230 p. 

126 p. 

55 p. 

80 p. 

123 p. 

Gift. in 
geld a. 
h. Rrjk. 

/194— 

-107— 

-230— 

-320— 

-108— 

-340— 

-176— 

-134— 

-155— 

-128— 

- 67— 

-196— 
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NAMEN 
DEK 

GEMEENTEN. 

Menaldum 

Metslawier 

Mildam 
(Oudeschoot 

Minnertsga 

Nes in W.-Donger. 
(Moddergat 

Nieuwland 

Noordwolde 

Oenkerk 

Oldeberkoop 
8e Bat. Landstorm 

J. A. Willinge 

Oldeboom 

Se Bat. Landstorm 

Oosterend 

Oostermeer 

a. Bijdiage 
ten behoeve 

van het 
Fonds tot 

aanm. v. de 
gew. dienst. 

-686,— 

-135,— 

- 43,— 
gedurende 

5 jaren. 

- 74,— 

-173,— 
-150 — 
-600,— 

- 1 1 , -

o. Bijdragen tot ondersteuning van 
de Gekwetsten. 

Soorten 
Linnen, 

86 lak. 
7 hemd. 
11 slop. 

21 lak. 
4 hemd. 
16p.lin. 

L. 
L. 

40 lak. 
27p.lm. 
12 hem. 

linnen 
14 Lik. 
6 hemd. 
scheurl. 

14 lak. 
16 hem. 
16doek. 

L. 

88 lak. 
44hem. 
6 slopen 
84 p. s. 

2428 el 
20 hem. 

L. 

L. 

Pluksel 

4 p. 

7p. 

P. 
P. 

25 p. 

X . 

3 pakjes 

2 dooz. 
20 p. 

P. 

3 p . 

31 p. 
naar 

P, 

P. 

Wind
sels. 

135 p. 

471 el 
576 co. 

W. 

742 el 
803 co. 

W. 

230 W. 
10 lp. e. 

W. 

570 el 

vele W. 
'sHage. 

W, 

310 p. 

74 p. 
186 p) 

174 p. 
60 p.) 

6p. 

191 p. 

226 p. 

241 p. 

20 p. 

200 p. 

Gift. in 
geld a. 
h. Bijk. 

ƒ114— 

- 46— 

-303— 

-150— 

- 34— 

-163— 

-109— 

- 75— 

- 1 2 1 — 

-154— 

- 58— 

-194— 

-101— 



138 FRIESLAND IN 1815. 

NAMEN 
DER 

GEMEENTEN. 

Oosterwolde 

Oosterzee 

Oudega (Small.) 

Oudwoude 

Eauwerd 

Einsumageest 

Boordahuizum 

Schiermonnikoog 

Sexbierum 

Sonnega 

Stiens 

Surhuizum 

Ternaard 

a. Bijdrage 
ten behoede 

van het 
Fonds tot 

aanm. v. de 
gew. dienst. 

f 12,— 

-1236,— 

- 5 , -

- 1 3 , -

- 63,— 

- 69 — 

- 52,— 

- 28,— 

ö. Bijdragen tot ondersteuning van 
de Gekwetsten. 

Soorten T,, , , T • Pluksel Linnen, 
i 

35 lak. 
3 6 hem. 
140p.li. 

L. 

linnen 

40 lak. 
19 tem. 
102 bd. 
scheurl. 

28 hem. 
76 lak. 
106p.li. 

40 lak. 
6 hemd. 
53 p. s. 

5 lakens 

75 lak. 
17 hem. 
24 slop. 
26doek. 

47 lak. 
6 hemd. 

L. 

L. 

52 lak. 
16 hem. 
4 slopen 

Wind
sels. 

10 p. 

P. W. 

P. W. 

^ P" ï 
P. 

P. 

23 p. 

5 P . 

3 pakjes 

16 p. 

P. 

P. 

80 p. 

W. 

w. 

40 p. 

1 pak 
1 kistje 

260 el 
64p.co. 

W. 

37 p. 

Q J CD 

264 p. 

168 p. 

200 p. 

199 ps 

400 p. 

300 p. 

228 p. 

8p. 

221 p. 

190 p. 

200 p. 

120 p. 

240 p. 

Gift. in 
geld a. 

h. Eijk. 

/250— 

-177— 

-150— 

- 16— 

- 84— 

-208— 

- 23— 

- 80— 

-148— 

- 28— 

- 60— 

-287— 
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NAMEN" 
DER, 

GEMEENTEN. 

Tj alleberd 

Tjerkwerd 

Tjum 

Ureterp 

Veenwouden 

Vrouwe-par. (L.) 

Witmarsum 

Wirdum 

Wolvega 

Wommels 

Woudsend 

Gezamenl. bedrag 

o. Bijdrage 
ten behoeve 

Yan het 
Fonds tot 

flanm. Y. de 
gew. dienst. 

f 8,— 

-347,— 

- 4,— 

- 54,— 

-159,— 

- 7 5 , -

-272,— 

/34,961,-

ö. Bijdragen tot ondersteuning van 
de Gekwetsten. 

Soorten 
Linnen. 

13hem. 
8 lakens 

12 p. li. 

64 lak. 
2 9 hem. 
31 slop. 

76 lak. 
29 hem. 
14 slop. 
4tafelk. 

40 lak. 
14hem. 
10 slop. 

linnen 

L. 

L. 

23 hem. 
14 lak. 

L. 
22 p. 

24 p. li. 

Pluksel 

6p . 

15 p. 

4 p. 

P. 

P. 

P. 

P. 

100 p. 

P . 

22 p. 
naar 

Wind- Sta 
sels. £ g 

| O ba 

W. 

50p.W. 
30p.eo. 

57 W. 

W. 

W. 

w. 

w. 

77 p. 

W. 

172 p. 
'sHage. 

80 p. 

111 p. 

222 p. 

250 p. 

134 p. 

88 p. 
13 p. 

300 p. 

200 p. 

267 p. 

200 p. 

Gift. in 
geld a. 
h. Kijk. 

/157— 

-200— 

-126— 

- 68— 

- 6^-

- 19— 

-265— 

- 50— 

-282— 

-225— 

ƒ15,438 
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