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V 

VOORBERIGT. 

ss**€f>^ei)ee^:= 

De belangstelling en ware deelneming, 
waarmede het feest, aan de oprigting van 
een gedenkstuk voor GYSBERT JAPIKS toe
gewijd, is bijgewoond zoo wel, als de 
schoone hulde, op den dag, waarop des 
dichters borstbeeld zich voor het eerst 
aan het oog van den aanschouwer openlijk 
vertoonde, aan dien voortreffelijken man 
bewezen, welke meer dan aangehoord, 
door de onschatbare uitvinding van Lou-
R.ENS JANSZOON aan de vergetelheid ont
trokken verdiende te worden, konde geenen 
twijfel doen ontstaan, of men alles, wat 
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tot dit feest betrekking had, door den 
druk bekend zoude maken. Het belang
rijke der redevoering vooral, en der daar
bij door den redenaar gevoegde aanmer
kingen , en ter uitgave aangeboden, zullen 
deze hulde zoo wel voor de nagedachtenis 
van Frieslands dichter, als voor de let
terkunde en de bemin na ars van Frieslands 
taal, van het hoogste aanbelang doen zijn. 

Het is om deze redenen, dat de com
missie, met de oprigting van het gedenk
stuk belast geweest, de stukken, haar ter 
uitgave aangeboden, aan het letterlievend 
Nederland ter lezing schenkt, en daarbij 
het doel voegt, om eene der nuttigste in-
rigtingen van ons vaderland te helpen 
bevorderlijk zijn. 

Groot en dank is de lezer met ons aan 
den redenaar verschuldigd, die niet alleen 
de redevoering, met de daarbij behoorende 
aanmerkingen, ter uitgave heeft aangebo
den, maar daarbij nog meer leveren zal, 
dat voor de Friesche letterkunde van groot 
gewigt zal zijn; alsmede aan den Hoog-
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geleerden Heer R. KOOPMANS, die ten 
tweedenmale het oorspronkelijk portret van 
den dichter ten gebruike wilde verkenen, 
om de hier voor geplaatste gravure te 
bezorgen. 

De redenaar heeft de vrijheid genomen 
eene enkele uitdrukking of zaak, welke 
hij meende, dat aan de voordragt voor 
eene gemengde schare eenige levendigheid 
zoude bijzetten, van de redevoering af te 
nemen, en tot de aanmerkingen te ver
wijzen. 

De redevoering met het volgende, in 
dit stuk voorkomende, gelieve de lezer te 
beschouwen als den tekst, waaraan ver
volgens nadere verklaring en uitbreiding 
zal gegeven worden. 

Mogt deze HULDE, aan de nage
dachtenis en den roem van JBolsvvards 
dichter bewezen, den bloei van Frieslands 
taalkennis dienstbaar zijn, en aan der-
zelver beminnaars aangename oogenblik-
ken verschaffen, dan zullen de redenaar 



en de uitgevers hunnen wensch bekroond 
zien. 

Bolsward, den 15 Augustus 1824. 

De commissie, met de oprigting 
van een gedenkstuk voor GYS-
BERT JAPTKS belast geweest, 

J. HAITSMA, president. 
S. W. SCHIPPERS, secretaris. 
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VERSLAG, 
WEGENS DE OPRÏGTING VAN 

EEN GEDENKSTUK VOOR 

GYSBERT JJPIKS. 

,, tjedenkteekenen op te rigten voor 
„ mannen, die alle aanspraak hebben op de 
„ hulde en de dankbaarheid van het nage-
„ slacht, is eene gewoonte, schier zoo oud 
„ als de wereld. Hierdoor worden niet alleen 
„ staats- en krijgsbedrijven der vergetelheid 
,, ontrukt, maar ook nuttige talenten, schoon 
„ minder blinkende, den nakomeling kenne-
„ lijk gemaakt. De gedenkstukken der oude 
„ en hedendaagsche volken zijn zoo vele be~ 
«,, wijzen, dat, door alle tijden henen, de 

/ / 
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„ mensch bereid is aan ware verdiensten 
„ erkentenis toe te brengen. Ook in ons 
„ vaderland is dit niet alleen niet zeldzaam, 
,, maar de Nederlander van den echten stem-
„ pel is er trotsch op, wanneer hij op de 
„ graven der NASSAUS, DE RUITERS en GRO-

„ TIUSSEN de dankbaarheid van den naneef, op 
„ de treffendste wijze, leert kennen; de hel-
„ dendaden der onzen bij het Manpad, door 
„ een eenvoudig gedenkteeken herinnerd, mag 
,, bewonderen, en in een van Amstels kerk-
„ gebouwen een eenvoudig, stille grootheid 
„ ademend, grafversiersel zien prijken, dat 
„ der nagedachtenis van den grooten VONDEL 

,, toegewijd, en door een kunstminnend ge-
5, nootschap aldaar is gesticht. Hij verwijdere 
„ zich van ons, die koel kan blijven bij der-
,, zelver beschouwing, bij de herinnering van 
„ Nederlands vorigen luister! 

„ Mogen andere gewesten onzes vaderlands 
„ trotsch zijn op de grootheid hunner voor-
„ malige bewoners, ook wij Friezen kunnen 
„ er ons op beroemen. , De AYTAS, de 
,, COEHOORNS, de VAN HARENS, en zoo vele 
„ anderen, zullen Friesland tot eeuwige eer 
, , verstrekken. Ook Bolsward mag roem 
„ dragen, een vernuft in den boezem ge-
„ kweekt en ontwikkeld te hebben, hoedanig 
„ men zelden aantreft, een vernuft, dat met 
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«, volle regt den naam van dichter verdient, 
„ onzen GYSBERT JAPIKS. " —— Met deze 
bewoordingen, die wij de onze maken, bege
leidde de Heer M r. D. JAKLES, in de gewone 
vergadering van het departement Bolsward der 
maatschappij: Tot nut van 't algemeen, op 
den i October 1818 gehouden, zijn voorstel, 
om eene commissie te benoemen, ter onder
zoek of, en in hoe verre, het departement 
in staat zoude zijn, om een gedenkstuk voor 
dien grooten man op te rigten. 

Dit voorstel werd, gelijk te wachten was, 
met algemeene stemmen aangenomen; en be
sloten vier personen aan het bestuur van het 
departement toe te voegen, om te zamen eene 
commissie uit te maken, die onderzoeken 
zoude, of, en op hoedanig eene wijze, de 
oprigting van een gedenkteeken bewerkstel
ligd, en de daartoe benoodigde kosten gevon
den zouden kunnen Worden; die verder, bij 
een toestemmend antwoord op het eerste, de 
plaats zoude aanwijzen, waar hetzelve zoude 
behooren te worden opgerigt; het model be
palen; schikkingen daaromtrent met stads- of 
kerkbestuur maken, en alles, wat hiertoe be
trekking mogt hebben, bewerkstelligen moest. 

Ingevolge dit besluit werden aan het be
stuur des departements, bestaande uit de 
Heeren Mr„ DIRK JAKLES, D r . PETRUS DE 



xij 

VRIES, D S . ABRAHAM SCHIM VAN DER LOEFF, 

en JAN CREMER Pz., om gemelde commissie 
uit te maken, nog toegevoegd de Meeren JAN 
Bos, D \ SIMON MENALDA, D s . JUSTUS HAL-

BERTSMA , en ANTONI ANTONIDES. 

Ofschoon gemelde commissie alle pogingen 
in het werk stelde, om aan den last, haar 
opgedragen, met den meest mogelijken ijver 
en zorg te voldoen, zag dezelve echter niet 
spoedig hare bemoeijingen met den gewensch-
ten uitslag bekroond. Voorziene en onvoor
ziene toevallen belemmerden den loop hunner 
werkzaamheden. Dan, de eendragtige gezind
heden van Bolswards ingezetenen, om alles, 
wat goed en schoon is, te bevorderen, deden 
alle zwarigheden verdwijnen. Men vond me
dewerking, waar men die het best konde ver
wachten. De stedelijke regering vooral, altijd 
bereid, om nuttige doeleinden te helpen be
reiken , bleef ook hierbij niet in gebreke, om 
krachtdadigen dienst te bewijzen, ten einde 
de nagedachtenis van hunnen grooten burger 
door een openlijk aanschouwbaar gedenkteeken 
te vereeuwigen. 

De commissie., op den 4 October i8ai met 
nieuwe volmagt voorzien, om alle beschik
kingen, die noodig mogten bevonden worden, 
te maken, verzocht nu den president van het 
stedelijk bestuur, den Heer Mr. JOHANNES 
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HAITSMA, die zich deze keuze goedgunstig 

liet welgevallen, om als medelid harer verga

dering werkzaam te willen zijn. 

De commissie had voor dien tijd een groot 

verlies geleden door den dood van het ver

dienstelijk medelid ANTONI ANTONIDES, en 

het vertrek van den Wel Eerwaarden Zeer 

Geleerden Heer JUSTUS HALBERTSMA naar 

Deventer, wiens gemis echter vergoed werd, 

doordien deze van daar met ijver het belang 

der zaak, door correspondentie, bleef behar

tigen. Daarna overleed de zoo volijverige 

SIMON M E N A L D A , wiens dood ook in vele 

andere opzigten voor Bolsward een wezenlijk 

groot verlies was. Daarenboven was voor 

den aftredenden bestuurder PETRUS DE V R I E S , 

die voor den hem op nieuw opgedragen post 

vriendelijk bedankte, een ander, de Heer 

SYTZE W I L L E M SCHIPPERS, in de plaats getre

den , zoodat, met insluiting van den Heer 

P I E T E R M U L I E R , die eenigen tijd later als 

medelid werd aangenomen, de commissie nu 

uit de volgende personen bestond: Ml'. Jo-

HANNES H A I T S M A , president, JAN Bos , JAN 

CREWIER P z . , D s . ABRAHAM SCHIM VAN DER 

L O E F F , M r . D I R K JAKLES, P IETER M U L I E R , 

SYTZE W L L E M SCHIPPERS, L . D r . , secretaris, 

en D s . JUSTUS HALBERTSMA, corresponderend 

lid. 
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Den Heer HALBERTSMA werd opgedragen, 
om met den Heer P. J. GABRIEL, als Neder-
landsch kunstenaar bekend en geroemd, on
derhandelingen aan te knoopen, strekkende 
om het plan der commissie, die met de op-
rigting van het gedenkstuk voor GYSBERT 

JAPIKS heiast was, ten uitvoer te brengen. 
Door de ijverige bemoeijingen van denzelven, 
vereenigd met die der commissie, had men 
het genoegen, op de vergadering van het de
partement, gehouden den 7 Februari] 1822, 
te kunnen berigten, dat er een gedenkteeken 
voor Bolswarâs dichter zoude worden opge-
rigt, en geplaatst aan het oosteinde der Nieu
we markt, tegen over de vermoedelijke woning 
van den dichter; waarvan de oprigting zoude 
geschieden uit naam van het departement 
Bohward der maatschappij: Tot nut van 't al
gemeen. Met dankzegging voor hare ijverige 
bemoeijingen, werd nu in gemelde vergade
ring aan de commissie volledige volmagt ver
leend, om verder naar eisch van zaken, in 
alle voorkomende gevallen en omstandigheden 
te handelen, en de oprigting van het gedenk
stuk te bewerkstelligen. 

Dit gedenkstuk werd bepaald te zullen be
staan uit een kolossaal metalen borstbeeld, 
rustende op een voetstuk van gepolijst gra
niet, zonder beitelwerk of krullen, omgeven 
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door een ijzeren hek. Dit besluit, bekend 
geworden zijnde, heeft aanleiding gegeven tot 
eenen misslag in het Algemeen woordenboek 
van kunsten en wetenschappen, bij den Heer 
H. C. A. THIEME, te Zutphen, uitgegeven, 
in hetwelk, op het artikel GYSBEUT JAPIKS, 

vermeld wordt, dat er te Bolsward, op de 
Nieuwe markt, een gedenkstuk voor dien 
dichter zoude geplaatst worden. Voor het 
verschijnen van het deel evenwel, waarin dit 
artikel gelezen wordt, was dit besluit in zoo 
verre veranderd, dat het gedenkstuk niet in 
de opene lucht, maar in de Sint MARTINI 

kerk zoude opgerigt worden. Door de Heeren 
HALBERTSMA en GABRIEL geopperde zwarig
heden omtrent de goede uitvoering van het 
ontwerp, en de duurzaamheid van het ge
denkstuk, deden de commissie, in hare ver
gadering van den 26 April 1822, tot een 
ander plan besluiten, om, namelijk, in het 
zuid-westelijk deel van de Sint MARTINI kerk 
eene nis in den muur te doen vervaardigen, 
waarin een marmeren kolossaal borstbeeld 
zoude worden geplaatst; waartoe door Heeren 
kerkmeesteren en kerkenraden goedgunstig 
verlof werd verleend. 

Met het vervaardigen van het borstbeeld en 
de daarbij behoorende stukken, alsmede met 
de toebereidselen tot het feest, verliep nog 



XVJ 

een vol. jaar, waarna, door een- in de Leeu
warder en Haarlemmer couranten geplaatst 
berigt, de plegtigheid der oprigting van ge
meld gedenkstuk tegen den 7 Julij 1823 open
lijk werd aangekondigd. 

Het marmeren borstbeeld werd vervaardigd 
naar het oorspronkelijk portret, hetwelk des-
zelfs eigenaar, de Hoog Geleerde Heer R. 
KOOPMANS, tot gemeld oogmerk goedgunstig 
had laten dienen, en daardoor eiken vereerder 
van GYSBERT aan zich verpligt. De vervaardi
ger, de Heer J. P, GABRIEL, lid van het ko
ninklijk instituut, directeur van de koninklijke 
akademie te Amsterdam, en stads beeldhouwer 
aldaar, aan wien men tevens de vinding en de 
ordonnantie van hec geheel verschuldigd is , 
heeft, volgens het oordeel van alle kenners, 
die het zagen, den roem van een groot kuns
tenaar, dien hij zich reeds verworven had, 
hierdoor op nieuw bevestigd. Het geheel 
vertoont het borstbeeld van den dichter, uic 
statuari-carrarisch marnier, met het onder
schrift GYSBERT IAPIKS, besloten in eene 
ronde nis, rustende op een voetstuk van het
zelfde marmer, en dit weder op een pedestal 
van fijne granietsteen, waarop de volgende 
inscriptie: Loytser! nlm it for Ijeaf; ït iz 
sljuecht en rjuccht az dy f en Boahert; en 
hieronder het jaar van oprigting 1823. Deze 
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geheele partij staat in eenen tempel, basreliefs-
wijze aangebragt, bestaande in een fronton 
met zijne twee pylasters en kapitelen, voor
zien van het noodige lofwerk. Alles is voorts 
omgeven en afgesloten door een ijzeren hek, 
van i i tot 12 voeten lengte. De woorden 
der inscriptie zijn van GYSBERT JAPIKS ze!ven, 
en door den Heer J. HALBERTSMA daartoe 
voorgesteld. 

Tot het doen der redevoering bij de pleg^ 
tigheid, in het openlijk berigt omschreven, 
was het corresponderend lid, de Weleerwaarde 
Zeer Geleerde Heer J. HALBERTSMA vroeg
tijdig uitgenoodigd, een man, door zijne al-
gemeene kennis zoo wel, als door zijne erva
renheid in de Friesche taal en derzelver ver
wante taaltakken, volkomen voor dien taak 
berekend; die ook volvaardig zich bereid 
toonde, om aan deze incnoodiging te voldoen. 

Tot het bijwonen van het feest werden, 
behalve degenen, welke in de stad behoor
den, dezulken uitgenoodigd, welke gerekend, 
werden toe hetzelve, als zijnde van eenen we-
tenschappelijken aard, de meeste betrekking 
te hebben, als: Zijne Excellentie de minister 
voor het onderwijs, de kunsten en wetene 
schappen, welke, om zijne ambtsbetrekkingen, 
voor de bijwoning van de plegtigheid bedank
te; de inspecteur voor de Ladjnsche scholen, 

b 
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benevens die voor het lager onderwijs; de 
hóogleeraren in de Nederduitsche taal aan des 
rijks hoogescholen, welke meest alle, uit 
hoofde van ambtsbetrekkingen, of andere oor
zaken , zich aan het feest moesten onttrekken; 
verder eene commissie uit het hoofdbestuur 
der maatschappij: tot nut van 't algemeen. 

Uit de provincie Friesland in het bijzonder 
werden uitgenoodigd de Hoog Edele Gestrenge 
Heer p . I. ÆBINGA VAN HUMALDA, gouver
neur van dit gewest, die, als ervaren vereer
der van GYSBERTS verdiensten, deze uitnoodi-
ging straks volvaardig wilde aannemen, eene 
commissie uit de Edele Groot Achtbare 
Heeren gedeputeerde staten der provincie; eene 
commissie uit de gezamenlijke hoogleeraren 
van het Friesch athenaeum; en eene com
missie uit het provinciaal schoolbestuur van 
Friesland. Eindelijk werden nog de Hoogge
leerde Heer R. KOOPMANS, de Heer P. J. 
GABUIEL, de verdienstelijke vervaardiger van 
het gedenkstuk, en verscheidene ervarene be
oefenaars van Frieslands taal, tot de bijwoning 
van het feest verzocht. 

Na alle te voren gemaakte beschikkingen 
verscheen eindelijk de lang gewenschte dag. 
De vlaggen op de torens der sint MARTINI 

kerk en van het raadhuis der stad kondigden 
reeds vroeg den feestdag aan. Eene menigte 
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rijtuigen en voetgangers bedekte de wegen. 
Eene zeer groote menigte vreemdelingen, 
meest allen Friezen, uit onderscheidene oor
den van dit gewest zamengevloeid, gaven door 
hunne komst hunne belangstelling te kennen 
in dit echt Friesche feest. Des morgens te 
9 uur kwamen de detachementen der schut
terij, welke voor den trein bestemd waren, te 
zaœen, en werd de wacht onder het raadhuis 
betrokken. Te 10 uur vergaderden op het 
raadhuis der stad, behalve de Edel Achtbare 
regering, en de commissie met de oprigting 
belast, alle de daartoe genoodigde personen 
en commissiën. Tegen half 1i ure werd de 
Hoog Edele Gestrenge Heer gouverneur dezer 
provincie, en de commissie uit de Edele 
Groot Achtbare staten van dit gewest, bene
vens hunnen geheimschrijver, welke ten huize 
van den president-burgemeester vertoefden, 
door afgevaardigden uit de regering, en de 
commissie tot de oprigting, aldaar verwel
komd, en vervolgens naar de vergaderzaal ge* 
leid. —~ Ten half 11 ure vertrokken alle de 
vergaderde personen langs de groote Dijl» 
akker, in de volgende orde, naar de sint 
MARTINI kerk. 

De trein werd geopend door den stads bode. 
Hierop volgde een detachement schutterij, 

met slaande trom, afgewisseld door muzijk. 



De ceremoniemeesters: 
Mr. D. JAKLES, 

P . MULIER. 

De gouverneur van de provincie Friesland'. 
]l. L ÆBINGA VAN HUMALDA, 

begeleid door den president burgemeester der 
stad Bolsward: 
M r. J. HAITSMA, 

en den voorzitter van het departement Bols
ward der maatschappij: lot nut van 't algemeen: 

S. W. SCHIPPERS, IA D r. 

Heeren gecommitteerden uit de gedeputeer
de staten van Friesland: 
Jr. P. E. A. VEGELIN VAN CLAERBERGEN, 

M. C. W. BARON DU TOUR VAN BEL-

LINCHAVE , 

M r. D. B. VAN DER HAER, griffier. 
De redenaar: 

D s . J. HALBERTSMA, 

begeleid door de leden der commissie tot de 
oprigting: 
D s . A. SCHIM VAN DER LOEFF, en 

J. CREMER, PZ. 

De Wel Edele Heeren 
Prof. E, WASSENBERGH, en 

M r. T. HAITSMA. 

Burgemeesteren en secretaris van het bestuur 
der stad: 
Mr. P. DE KOK, 



T . HOEKSMA, 

H. BRAUNIUS OEBERIUS, secretaris. 
De raad der stad: 

JOHS. TEIJENS, 

A, ALBERDA , 

F . ROMKES, 

P. J. ZANDSTRA, 

T. JOUSTRA. 

De vrederegter van het kanton Bohward: 
D r . J. ALBARDA, en 

de grietman van Wonseradeel: 
Jr. J. S. T. CAMSTRA THOE SCHWARTZENBERG 

EN HOHENLANSBERG. 

Deputatie uit de leden van het departement 
Bohward der maatschappij: tot nut van ,t 
algemeen: 

W. A. BAARS, 

A. HESSING. 

Commissie uit de hoogleeraren van het 
athenaeum van Franeker: 

S. ENS , 
J. AMËRSFOORDT, benevens 

Prof, B. A. LULOFS, van Groningen. 
Commissie uit het provinciaal schoolbestuur 

van Friesland: 
Ds. A. BRUINING. 

Mr. JAN DANIEL VAN DER PLAATS. 

(Commissie uit de kerkmeesteren der sint MAR

TINI kerk, bij het terugkeeren van den trein: 



C . BlNKES, 

J. Bos.) 
Commissie uit de voogden vaa het sint 

ANTONIE gasthuis: 
Mr. T. CANTER VISSCHER, 

D. BROUWER, 

M . SïEENSMA. 

Commissie uit de voogden van het weeshuis: 
Q. STEENSMA, 

J. VAN DER VELDE, 

Commissie uit de voogden van het armen
huis: 
D r . L. STEENSMA , 

D. BOUMA. 

Officieren der schutterij: 
N. MEIJER, 

H. BOUMA. 

Leeraren van den christelijken godsdienst: 
C. VAN HEECK , 

R. ADRIANI, 

J. ENGELEN, 

G . KOOPMANS, 

S. BAKKER, 

P. HOLLANDER. 

Bijzondere genoodigden: 
Mr. S. BRAAKSMA, 

D r . P. DE VRIES, 

G. ANDREÆ, 

P. SCHELTEMA, 
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ï> . R, POSTHUMUS, 

S, J. HOEKEMA, 

D1'. E. HALBERTSMA. 

De leden van het departement Bohward dei-
maatschappij : tot nut van V algemeen. 

Een detachement schutterij sloot den trein. 
Voordat de trein tot de kerk genaderd was, 

had men in dezelve reeds aan eene groote 
menigte personen van beide s'exen, op ver
tooning van een kaartje, toegang verleend. 
Zoo dra de trein was aangekomen, werd de
zelve door Heeren kerkmeesteren verwelkomd, 
en door deze en de ceremoniemeesters naar 
den zuid-westelijken kant der kerk, alwaar 
het gedenkstuk, tegen over het graf van den 
dichter, was geplaatst, onder het spelen van 
de muzijk der schutterij, welke het orgel ver
ving, henen geleid, en in eenen halven kring 
om het gedenkteeken geschaard. Nadat de 
schutterij de overige menigte had afgesloten, 
hield de voorzitter van het departement Boh
ward der maatschappij: tot nut van ,t alge
meen eene korte toespraak aan de feestvierende 
rij; op wiens wenk het gedenkstuk, tot dus 
ver bedekt, op eens voor de oogen der toe
schouwers aanschouwelijk werd gemaakt, en 
de muzijk der schutters zich hooren liet. Na 
eene korte bezigtiging werd de gansche trein, 
door ceremonie- en kerkmeesteren, naar de 
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voor hun bestemde plaatsen geleid, door de 
schutters onder het orgel post gevat, en als 
toen ook aan de geringere volksklasse toegang 
tot de plegtigheid verleend, waardoor het 
groot getal hoorders, dat de kerk toen reeds 
bevatte, tot eetie verbazende hoogte steeg. 

Hierop werd de redenaar, de Weleerwaarde 
Zeer Geleerde Heer J. HALBERTSMA , door 
twee leden van de commissie met de oprigting 
belast, naar den predikstoel geleid. Zoo dra 
deze naar hunne plaatsen waren teruggekeerd, 
hield geene eene treffende, en voor de gele
genheid gepaste, redevoering, welke eenmaal 
was afgewisseld door de muzijk van het voor
treffelijk orgel, meesterlijk bespeeld door den 
Heer P. TADEMA, thans notaris te Akkrüm, 
welke, daartoe verzocht, dezen taak wel op 
zich had willen nemen. Nadat de redenaar 
met gepaste aanspraken gesloten had, en de 
muzijk hierop was ingevallen, werden de hoor
ders nog op eenen toepasselijken lierzang door 
den redenaar onthaald, welke, na den afloop 
der plegtigheid, ten voordeele van de com
missie van weldadigheid, verkrijgbaar werd. 
Onder het spelen van het orgel werd de me
nigte daarna plotseling verrast, door het on
verwacht aanschouwen op den predikstoel van 
den tachtigjarigen grijsaard E. WASSENBERGH. 

Met jeugdig vuur sprak deze achtingwaardige 
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geleerde eenige di-chtregelen in de Friesche 
taal uit, welke, even als het werk van den 
redenaar, aller toejuiching verwierven. De 
gansche plegtigheid werd treffend besloten 
door het eenparig zingen van een gezang, 
hiertoe door den redenaar in de Friesche taal 
•vervaardigd, en ten voordeele van de com
missie van weldadigheid uitgegeven; welks 
derde koupiet, beginnende met de woorden 
Selnje uwz kening, Heere! door de gansche 
vergadering staande werd uitgebragt. 

Wanneer men de menigte toehoorders in 
aanmerking neemt, welke in het vrij groote 
kerkgebouw verschenen waren, zoodat .niet 
alleen alle zitplaatsen bezet, maar zelfs alle 
gangen en opennj.gen., waar men slechts plaats 
kon vinden, gehejel en al met menschen waren 
opgevuld, kan mjen het ordelijk gedrag, en de 
stille aandacht fer burgers en vreemdelingen, 
gedurende de gansche plegtigheid, geenen lof 
genoeg toezwaai'jen. 

Na het eindigen van het gezang verliet de 
feestvierende n|enigte het kerkgebouw, over 
den afloop der /gansche plegtigheid hoogst vol
daan, en blee/ het gedenkstuk, tot des avonds 
7 uur voor een ieder te zien zijnde, bestendig 
met aanschóuwers omgeven. De genoodigde 
personen/begaven zich op dezelfde wijze, en 
in deze'fde orde., voorafgegaan en gevolgd 
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door de detachementen schutterij, onder het 
slaan der trom, afgewisseld door veldmuzijk, 
naar het raadhuis der stad, waar men, na 
eenig tijdverloop van vriendschappelijk onder
houd, door de Heeren ceremoniemeesters naar 
de vergaderzaal der regering werd geleid, al
waar een voor de plegtigheid van den dag 
geschikt feestmaal in gereedheid was gebragt. 
Aan dezen disch heerschten eensgezindheid en 
gepaste vreugde, en verkwikten dichtvoort-
brengselen tevens den geest. Onder deze las 
de Weleerwaarde Zeer Geleerde Heer R. R. 
POSTHUMUS, leeraar der Hervormde gemeente 
te Waaxens, op verzoek van Frieslands gou
verneur, een uitgebreid dichtstuk in de Frie-
sche taal voor, door den maker bestemd, om 
openlijk na de redevoering te worden voorge
lezen, doch niet voorgelezen, om de lengte 
van tijd, dien het feest vorderde, niet te ver-
grooten. 

Des avonds ten 8 uur had, op de lokalen 
van het concert en het departement der maat
schappij : tot nut van V algemeen, eene dans
partij plaats, door de aanzienlijkste ingezetenen 
en zeer vele vreemdelingen bijgewoond, waar
bij het aangenaam was den Hoog Edelen Ge-
strengen Heer gouverneur, benevens de Edele 
Groot Achtbare Heeren afgevaardigden uit het 
collegie van gedeputeerde staten, eenen ge-
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ruimen tijd, tegenwoordig te zien, Dezelve 
werd gevolgd door een uitstekend collation, 
waarbij dezelfde geest, als den geheelen dag 
gekenmerkt had, geenszins ontbrak. 

Dienzelfden avond werden ook de gewapende 
manschappen der schutterij op eene gepaste 
wijze, in het locaal der sociëteit de Doek, 
onthaald; welke bijeenkomst, even zeer in de 
beste orde afloopende, den goeden geest van 
Bolswards schutterij aantoonen mogt. 

Op deze wijze werd een feestdag, die voor 
Bolswards ingezetenen, welke er deel in na
men, onvergetelijk zijn zal, voorbereid, en 
liep dezelve, zonder eenige storing, in de 
volmaakste orde ten einde. 

BERIGT NOPENS HET AFBEELDSEL DES 
DICHTERS. 

JL/e nieeste pourtraiten, die in plaat uitgaan, worden 
gegraveerd naar een getekend copijtje van het origineel, 

< zonder dat de graveur het origineel zelve eens te zien 
krijgt. Dit zijn dus copijen van copijen, in welke, zo de 
omtrek over het algemeen al bewaard bleef, de geest van 
het wezen toch verloren ging. liet volgende afbeeldsel 
van GIJSBERT is een der jâukkigste uitzonderingen op 
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dien regel, als zijnde door VNASS naar het oorspronkelijk 

pourtrait , het eigendom van mijnen vriend R. KOOPM.IKS , 

opgewerkt en voltooid niet dien uitslag, dat de gelijkenis 

zo volkomen is als men verlangen mag. Over de kunst 

zeggen wij niets anders, dan dat onze \AS DER Kooi dit 

een werk meent te zijn om de graveersljft.'van. Vr.i.iJjsr 

ten sterktste aan te bevelen. De naam is het fac slmile 

van 's dichters handtekening, gevonden onder ene rekening 

die hij als medevoogd over de goederen van zijne nicht 

A K T J E ARJENS gedaan heeft. 

De woorden van het onderschrift luiden in bet Hol

landsen ten naaste bij als volgt: 

jt.anschouw meester, slecht en recht! het behoud en de 

adem onzer moedertaal 

Het verbasterd gebroedsel ten spijt. IJsbreker is zijn 

naam; • 

In gedachte en uitdrukking, in de kunst en in het fon-

kelenclste diclitervuur, 

In het welwillende en argeloze Friesche hart, zo god

delijk als de natuur. 

Door de uitdrukking het verbasterd gebroeasel heeft 

men niemand onverdiend willen beledigen. Riet de zulken 

onzer landgenoten, welke de Friesche taal weinig kennen, 

maar die taal verachten zonder ze in het geheel te ken

n e n , worden daarmede bedoeld. Indien men in onzen 

tongval uwtschaail, wanneer men in gelaat, manieren of 

zeden van zijn geslacht en ouders afwijkt, mogen gewis 

alle Frieseu, die van het inlandsche de neus optrekken, 

ten opzichte der nat ie , uit welke zij gesproten zijn, een 

uwtschaaid brod genaamd worden. Die natie toch is 

altijd gehouden en mag voor een groot deel nog gehouden 

worden als bijzonder gesteld op hare eigene gebruiken en 

daardoor meer en langer in het bezit harer nationale oor

spronkelijkheid gebleven dan enige stam van het INeder-

landsche volk. 
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DE REDEVOERING, 
DIE GEHOUDEN IS NA DE ONTBLO

TING VAN HET BORSTBEELD 

DES FRIESCHEN DICHTERS 

GIJSBERT JACOBS. 

•4#@>!<»$' 

I k achte mij gelukkig, Friesen! dat ik ge
leefd hebbe, om aan GIJSBERT JACOBS den 
schuldigen lof te betalen voor de onsterfelijke 
offers, welke hij den roem uwer oorspronk-
lijkheid heeft toegebragt. Indien iets mijn 
geluk onvolkomen maakt, het zoude zijn, dat 
ik zo weinig bijzonderheden van dien onge-
menen man aan u te verhalen hebbe. Doch 
dit is de schuld niet van mij, maar van uwe 

I. i 
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voorouders, die zich vergenoegden met grote 
zaken uit te voeren, gelijk dit geslacht met 
ze te beschrijven en te verheffen. Zij ver» 
trouwden de merkwaardigheden van de siera
den der menschheid aan de overlevering; aan 
die ontrouwe overlevering, welke tot onze 
dagen wegens GIJSBERT niet veel meer over-
bragt,(.dan dat in deze kerk zekere afgeschel-
ferde grafsteen, gemerkt met de letters G. L, 
zijn lijk zoude bedekken. Het jaar van zijn 
geboren worden en sterven had men bij wijze 
van gevolgtrekking moeten bepalen. Al wie 
's mans lotgevallen dan poogt na te sporen, 
stek zich het wonderlijke vraagstuk voor, om 
hier naar het kerkhof te gaan, en van den 
eersten burgerman den besten, wiens graf
schrift aanduidde, dat hij voor twee honderd 
jaar te Bolsvard woonachtig was, de levens
geschiedenis op te maken. Tot de ontknoping 
van dusdanig voorstel is zo luttel kans, dat 
elk billijk hoorder de minste ontdekking als 
winst,zal rekenen, en voor de onvolledigheid 
mijner berichten ene billijke verschoning in 
gereedheid hebben. Wat daarvan wijders in 
de ogen der overige Nederlanders beuzelachtig 
zij, voor u , Friesen! is het alles gewigtig, 
dewijl het alles uwen dichter betreft, en gij 
schept vermaak, om ook het onbeduidendste 
nieuws van hem te horen, even als het recht-



schapen kind zich gaarne die kleinigheden van 
zijne overledene ouders laat verhalen, waarbij 
het gevoel van vreemden ijskoud blijft. Ik 
wete dus; en dit is het hoogste voorrecht 
van enen redenaar; ik wete zeker, dat elk 
woord met ene ingespannene aandacht uit 
mijnen mond zal worden opgevangen, nu ik 
tot Friesen ga spreken, eerst over de afkomst 
en lotgevallen van GIJSBERT JACOBS; daarna 
over het kenmerkende van zijn lichaam en 
inborst; eindelijk over zijne verdiensten als 
dichter en taaikenner. 

Wat belangt des dichters afkomst, hij 
sproot uit het geslachte der HOLCKAMAS, in 
vroegere eeuwen misschien rijk en machtig, 
maar toen afgevallen tot den deftigen middel
stand. Zijn vader JACOB GIJSBERTS, van 
ambachc schrijnwerker, bekleedde onderdes de 
voornaamste ereposten, die binnen deze stad 
te begeven vielen. Durende veertig jaren 
droegen zijne medeburgers hem de bedieningen 
op, nu van diaken en ouderling, dan van 
kerkmeester over die huis des gebeds, einde
lijk ook van gesworen gemeensman en burger
meester van Bohwarâ. Een man van min of 
meer geletterde opvoeding zijnde, verstond hij 
zijn Latijn; hadde zich ten minste ettelijke 
werken in die taal aangeschaft, lopende over 
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de godsdienstige en burgerlijke onderwerpen 
dier onrustige tijden. Zijn karakter droeg de 
kenmerken van den landaard: naar een' enke
len trek althans te oordelen, was het vrij 
onverzettelijk, als zijnde hij zo weinig gezind 
om voor enig sterveling te zwigten, wanneer 
hij meende 't recht aan zijn' kant te hebben, 
dat hij dan zelfs de banbliksems van de gees
telijkheid zijner kerk trotseerde. 

Deze standfries werd ten jare 1603 vader 
van GIJSBERT JACOBS, en vermits hij voor, in 
en na dat jaar, met zijne huisvrouw ANCKE 

WILLEMS, steeds hier gezeten was, mag ik de 
Bolswarders gelukwenschen, dat de dichter 
binnen hunne wallen niet alleen zijnen mees
ten tijd gewoond heeft, maar ook geboren en 
opgevoed is. Van de wijze, waarop hij op
gevoed werd, kwamen mij evenwel gene 
stellige berigten voor; maar op gronden ener 
hoge waarschijnlijkheid durve ik verzekeren, 
dat zijn vader hem de Latijnsche scholen al
hier liet doorlopen. Ook is het aannemelijk, 
dat de lust ter beoefening zijner moedertaal, 
in hem als jongeling reeds werd opgewekt 
door den toenmaligen geheimschrijver van 
Bolsward, SIEREN TJEERDS SICCAMA, die niet 
alleen een uitmuntend rechtsgeleerde was, 
maar bovendien zulk een grondig kencer zijner 
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moedertaal, dat in zijne verklaring onzer oud
ste wetten het eerste licht van Friesche taal
kennis opging. Daar GIJSBERT wijders onder 
de nieuwelingen, die ten jare 1624 bij de 
Hervormde gemeente dezer stad aankwamen, 
als vrijgezel te boek staat, is het zeker, dat 
hij ten minste tot zijn een en twintigste jaar 
ongetrouwd en in het ouderlijke huis te Bols-
ward bleef; doch wat hij toen bij der hand 
had, of waar hij na dat jaar beland is, heb 
ik bij gene mogelijkheid kunnen ontdekken. 
Dit is zeker, dat hij zich elders, schoon niet 
verre van hier, heeft nedergezet, en van daar 
midden in den jare 1637, als beroepen mees
ter der Nederduitscbe schole en voorzanger 
der Hervormde gemeente, in zijne vaderstad 
is teruggekeerd. Bij deze wederkomst was 
hij niet alleen getrouwd aan SIJCKE SALVES, 

maar hadde reeds een kind bij haar verwekt, 
dat gedurende zijn volgend verblijf te Bols-
ward nog door vijf andere gevolgd is. De 
vader had het onuitsprekelijk verdriet van deze 
zes kinderen allen te moeten overleven. Na
dat er de twee jongste reeds van overleden 
waren, zette het begin des jaars 1654 zijn 
vaderlijk gevoel op ene nieuwe proef door 
den dood van het oudste kind, hetwelk toen 
niet jonger dan agtien jaren kan geweest zijn. 
Het diep verslagen hart door den godsdienst 
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pogende op te beuren, nam hij met VONDEL 

zijne toevlucht tot de berijraing van enige 
psalmen in het Friesch: een werk, dat hem, 
volgens zijne eigene woorden, beter van de 
hand zou gegaan zijn, wanneer het verlies 
van de panden gijns huwelijks, dat overigens 
zo zalig was, den geest als onder enen druk
kenden last niet hadde nedergebögen. Nu 
hield hij nog drie kinderen over; doch de 
pestziekte van 1656 ontnam hem schier in 
hetzelfde ogenblik een zoontje, geen tien, en 
ene dochter, even vijf jaren oud. Door dit 
nieuwe verlies werd de wonde, die steeds 
voortbloedde over den dood der vorige kin
deren, nog verder opgereten. Om de zinnen 
alzo door ene gepaste afleiding weder wat te 
verzetten, bragt hij in zijn Friesch ene ver
handeling over van PHILIPPE DE MORNAY, 

waarin deze doorluchtige staatsman een hans-
togtelijk tafereel ophangt van de moeite en 
clenden des menschelijken levens, en het graf 
als de enige haven der gewenschte ruste aan
prijst. GIJSBERT deze vertaling aan GABBEMA 

zendende liec er een aantal Friesche psalmen 
nevens gaan, zo wel ter aanvulling van een 
beloofd vijftigtal als ter zijner vertroosting 
berijmd. Voortaan liet hij den. moed echter 
zo laag zakken, dat wij hem als vermoeid ván 
de volbragte taak horen zeggen, „ en daar-



7 

„ mede wordt mijne zangster stil en geeft den 
„ wedstrijd op» " Nu bleef GIJSBERT nog 
een enige zoon over, SALVES geheten, op 
wiens hoofd de ouderlijke zorg, te voren 
tusschen meer kinderen verdeeld, nu alleen 
kon worden thuis gebragt. Gaarne sprak de 
vader dus zijn gering vermogen aan, om hem, 
die de laatste hoop van zijnen naderenden 
ouderdom was, voor een eerlijken en winst
gevender! stand in de maatschappij bekwaam 
te maken. Ten dien einde vertrok SALVES dan 
naar Leeuwarden, om zich in de heelkunst te 
oefenen, met dit gevolg, dat hij na de afloop 
der leerjaren zich als chirurgijn op Ame
land nederzette, zijnde daartoe bevorderd door 
den erf heer WATSE FRANS VÁN CAMMINGA, 

te Bohward woonachtig. Hoe onedelmoedig 
het zij, de nagedachtenis der afgestorvenen op 
grond van andere bewijzen, dan die alles af
doen, te bezwalken, moet een levensbeschrij
ver echter van het min toereikende gebruik 
maken, wanneer er niets anders voorhanden 
is, en daarna te rekenen schijnt het gedrag 
van den jongen heelmeester op genoemd ei
land niet zeer loffelijk te zijn geweest. In 
korten tijd maakte hij zo veel schulden, dat 
ze door de verkooppénningen van 'zijnen in
boedel, ten bedrage van meer dan zestien 
honderd guldens, niet konden béstroken wor-
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den. Dit volslagen verloop zijner zaken was 
na gedachten oorzaak, dat hij in den zomer 
van 1666 bij zijne ouders weder thuis kwam, 
zonder, naar 't schijnt, van gedrag te verande
ren. Er doen zich ten minste sporen op, dac 
hij den tijd doodde in drinkgelagen, en zelfs 
baldadigheden pleegde in de naburige griete
nij e van Hennaar der adeel. Deze armzalige 
vreugde was echter van kienen duur. De 
pest greep hem nog denzelfden nazomer met 
zo veel woede aan, dat hij in den jeugdigen 
ouderdom van vijf en twintig jaren bezweek. 
Dit was de laatste en dodelijke slag voor 
GIJSBERT. Hij was de gevoeligste mensch, 
de tederste vader. Het uitzicht, dat kinderen 
de staf en roem van zijnen bezwijkenden ou
derdom zouden zijn, ontstak in zijne ver
kleumde borst voor korte jaren nog het vuur 
ener machtige verrukking; en daar stond hij 
op zijn drie en zestigste jaar, al die kinderen 
van het bloedend harte gescheurd, het laatste 
de krone van zijne grijze haren nemende, hem 
persende tot den ijselijken twijfel, of hij 
zijnen zoon van het graf zal terugeischen, 
dan God danken, dat hem de mogelijkheid 
bespaard werd, om meer schande aan zijn 
eigen bloed te beleven. Ene meedogende 
Voorzienigheid, altijd waakzaam, om het leed 
harer .vrienden, zo ras het. ondraaglijk wordt, 
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te verkorten, haalde GIJSBERT en zijne goede 
vrouw enige dagen na hunnen zoon uic het 
leven. Zij stierven, gelijk SALVES verrast en 
weggemaaid door de pest; zij stierven mee 
sobere inkomsten; maar zij stierven, gelijk 
het een' Fries en Friesinne betaamde, zonder 
een' enkelen penning ook aan dagelijksche 
schulden achter te laten. 

Dit,was het hoofdzakelijk, Friesen! wat ik 
van de afkomst en lotgevallen uws dichters, 
met grote moeite, te weten kwam.. Wij 
kunnen nu dus tot het kenmerkende van zijn 
lichaam en inborst overgaan. 

Naar den lichame moet GIJSBERT niec kwaad 
gevormd zijn geweest, indien de rest enigzins 
aan zijn hoofd beantwoordde. Bij den eersten 
opslag heeft zijn gelaat niets bijzonders, dan 
dat men aan de efFene en ongedwongene plooi 
van het geheel zeggen zoude: „ Die man 
„ houdt van slecht en recht, " Naauwkeuri-
ger bekeken toont het evenwel, zonder scherp 
getekend te zijn, meer karakter. Het opene 
oog is oprecht, de knevelbaard geestig, bij
kans onmerkbaar zweeft over zijn wezen de 
zachte lach der goedaardigheid, terwijl het 
een en ander veredeld wordt door welgevoede, 
regelmatige en rustige trekken, die onze ver
beelding wel iets van de klassieke vormen der 
Grieksche hoofden herroepen. GABRIEL zei-
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ve, als een andere PYGMALION verrast door 
de schoonheden van zijn eigen werkstuk, zag 
in het borstbeeld bedaardheid, goedheid, 
grootheid, zonder dat de kennis van GIJSBERTS 

karakter zijn oordeel, gelijk het onze, bevan
gen hadde. De dichter klaagde evenwel met 
zijnen kunstgenoot HORATIUS over ongemak 
aan de ogen, die door opwellend traanwater 
namelijk meermalen zo sterk duisterden, dat 
lezen en schrijven hem moeilijk viel. Aan 
welgemaaktheid paarde zijn lichaam desgelijks 
gene kracht, die tegen de zware schokken 
van droefheid en zijn onvermoeid letterblokken 
bestand was. Men hoort hem daarom op zijn 
zeven en vijftigste jaar al klagen, dat zijne 
Ffies'che tonge te gelijk met de andere lede
maten door de jaren verlamde en verkleumde» 

Van meer belang is het te weten, wie in 
dat lichaam thuis lag. Bij gemis van alle 
stellige berichten moéten wij ons vergenoegen 
met GIJSBERT in zijne eigene schriften als den 
spiegel zijner inborst te beschouwen, en ge
lukkig dragen zijne uitdrukkingen, zo vele 
onmiskenbare blijken van onmiddelijk uit de 
diepte van het hart te zijn opgewáld, dat de 
menschelijke taal mij het verraderlijkste bedrog 
op aarde zou zijn, wanneer men in dien toon 
spreken konde en te gelijk een veinsa&rt we-
ZCÏÏ. De goede 4 beste ziel met zijne eigene 
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kunsteloze woorden horende spreken, zegt ie
der: „Welk ene onschuld! Welk ene arglo-
„ ze ontbloting van den blanksten boezem!" 
En konde dit anders bij hem, in wien de 
eerste kiem van alle braafheid, oprechte een
voud, zo diep geworteld zat? Slecht en recht, 
zie daar zijne zinspreuk. Onbedwongen laat 
hij zijne lezers gevoelen, dat van alles, wat 
menschelijk is, niets hem vreemd was, en dat 
in de opeenvolgende saisoenen des levens ver* 
maak, liefde, huwlijksmin en vaderlijke teder
heid zijn gemoed smolten in enen vloed van 
weelde, door niemand dan een dichter als hij 
te smaken. Doch bovenal hadde hij behoefte 
naar vriendschap, dat onbedriegelijk kenmerk 
ener edelaardige inborst, en was hij volkomen 
gevormd voor het genot van hare kuische ge
noegens. Wiens hart zou niet open gaan, 
die* hem zijnen halsvriend de betuiging van 
innige genegenheid hoort hernieuwen? Deze 
aandoeningen, hoe waardig der menscheüjke 
natuur, onderwierp hij echter allen aan de 
godvrucht, waarvan zijn gansche aanwezen 
doortinteld was. Wat hij beschouwt, wat hij 
lijdt of geniet, het verheft, alles zijn hart tot 
den Almagtigen, die gebiedt, den Opperbe-
stuurder, die geleidt, of den groten Vader $ 
die zegent. Zelfs op ene bruiloft, te midden 
der onbezorgdste vrolijkheid, vliegt het hem 
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a's 't ware "m de ogen: „ O beienk, was 
,, de ingoede God den onwaardigen sterveling 
„ a l schenkt!' " Onder zo vele voortreffe
lijkheden des harten, welke door die van het 
verstand werden geëvenaard, was deze nog de 
allervoortreffelijkste, dat niemand van beiden 
ooit geringer kon denken, dan hij zelf. On
eindig verheven boven de kleine pratheid zij
ner amptgenoten, zag hij niets van al zijne 
verdiensten. Hij zag alleen zijne rnenschelijke 
tekortkomingen. Daaraan dacht bij steeds met 
innig leedwezen. Deze wilde hij verbeteren. 
Zo iemand, hij schijnt een dier kleinen ge
weest te zijn, welke bij onzen Goddelijker! 
meester aan zijne andere leerlingem ten voor
beeld gesteld werden. Dit wist en gevoelde 
hij alleen,, dat zijn hart het wel meende. 
Wanneer hij smeekt om vriendschap, om eni
ge letteren voor alle bewijs, van vriendschap, 
is het niet uit aanmerking van enige verdiens
te, waarop hij alle aanspraak laat varen, maar 
van zijne oude, ongeveinsde, ronde, Friesche 
vriendschaps gulhartigheid. Uit deze nederig
heid sproot vergenoegdheid met zijn lot. Den
kende dat het minste meer was, dan alles, 
wat hij verdiende, boog zijn verhevene geest 
zich gewillig neder tot de nuttige maar ver
velende taak, om kleine kinderen het A B te 
leren. Op dit middenpeü tusschen de uiter-
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sten des menschelijken levens achtte hij zich 
ook gelukkigst. De bron van hec waarachtig 
geluk, de deugd, ontsprong in zijne ogen 
even min aan den overvloed der aanzienlijken, 
als den kommer der behoeftigen, en het was 
daarom een zijner geliefde gebeden: „ Geef 
,, mij rijkdom noch armoede; maar voed mij 
„ met het brood mijnes bescheidenen deels!" 

Een man van dezen aanleg zou evenwel 
zommigen in het vermoeden kunnen brengen, 
dat hij onder die goelijke zielen thuis hoorde, 
wie alles genoegt en wel is, en die alzo meer 
medelijden dan eerbied inboezemen; doch niets 
is minder waar. Zijne ziel was ene mengeling 
van heusche zwakheid en onverwrikte kracht, 
van lieve kinderlijke buigzaamheid en die man
nelijke vastheid van beginzelen, welke men 
karakter noemt. Hoe gedwee en leerzaam 
gevormd, scherpte hij echter zijne veder, om 
de gebreken dier dagen streng te gispen, en 
't hoofd stond hem waarlijk naar niets min
der, dan bundeling den sleur der tijden te 
volgen. Gelijk zijn vaderlandsch hart klopte 
bij elke overwinning, waardoor de eer en 
oriafhanklijkheid van het gansche gemenebest 
zich bevestigde, zo was hij een Fries, een 
Fries tot in merg en gebeente. Hoe hadde 
hij het geladen op de dubbelhartigheid, dat 
fielsche kind der Fransche hoflijkheid, die 
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toen reeds de zeden zijner landgenoten, anders 
zo rond en eenvoudig, begon te verpesten. 
Het algemeen vooroordeel, dac zijne grijze 
moedertaal voor den schrijfstijl te lomp zou 
wezen, is hem een duldeloze laster. Durft 
niemand het bestaan, hij zal haar wreken op 
die verachting van het onverstand, en in hem 
ziet onze dankbare bewondering den eersten 
en laatsten Fries, die, zonder te vragen naat-
lof of beloning, de speeluren van geheel een 
leven aan dit patriottisch doel heeft toegewijd. 
O? het hem gelukte dat doel te treffen, zal 
blijken uit zijne verdiensten als dichter en taai
kenner, waarover wij nu spreken moeten. 

Sedert de schepping van ons geslacht be
haagde het moeder natuur, enige weinige uit
verkorene kinderen aan de opgetogene aarde 
te tonen, welke zij het hart van enen dichter 
geschonken haclde. GIJSBERT was er één van; 
dichter geboren, dichter in den wijdsten om
vang, op elk toneel van menschelijke driften 
of bespiegelingen. De edelste vernuften toon
den meermalen deze bekrompenheid in hunnen 
aanleg, dat zij voor" een enkel soort van on
derwerpen uitsluitend gevormd waren. Maar 
GIJSBERT liet zijne lezers tot dus verre in 
twijfel, waar hij meer thuis hoort, in den 
geestigen minnezang of het gespierde op
schrift, in het kout van boeren en kramers 
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of in de verheffingen der ziele tot den troon 
des Oneindigen. Zijn overhellende smaak voor 
de schoonheden der natuur boven die der 
kunst bepaalden zijne keuze meest tot onder
werpen , die binnen den kring zijner eigene 
ondervinding lagen. Bij hem brommen de 
beren niet op Novazembla, noch rammelen de 
zware ketens der ridderkastelen, noch zwem
men de serafs in éterluchten; maar een boer 
op de bruiloft van zijnen landeigenaar; een 
grootmoeder jammerende over een' lossen 
jonge, die op zee ten oorlog gaat; een 
zwaarhoofd, die klaagt over den godlozen 
tijd; een' handige juffer te paard, of het 
stille toneel van een Friesch landschapje, deze 
en dergelijke zijn de onderwerpen, waarin hij 
de edelste krachten van zijn vernuft ontwik
kelde. Aangemerkt deze eeuw zo angstvallig 
in het spreken als stout in het bedrijven van 
onreinheid is, zal het GÎJSBERT tot geen on
eer strekken, dat zijne kieschheid in de uit
drukkingen , indien men een enkele plaats 
uitzondert, naauwelijks wederga heeft. In al 
zijn' woorden net, zedig, wellevend, kent hij 
geen zweem, der woestheid van SHAKESPEAR 

en andere ijsbrekers, met welke hij eigenlijk 
behoort vergeleken te worden. Ja, dat op
merkenswaardig is, waar gelijktijdige hovelin 
gen en staatsdienaren zich in het geknischte 
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Hollandsen het ronde woord van den ouden 
oprechten tijd veroorloven, vergeet de school
meester nimmer, om in de taal der boeren te 
spreken als een man van opvoeding. In dit 
alles heeft hij ondertusschen die enige ware 
kunst aangebragt, welke bestaat in het bedek
ken der kunst. Weinige dichters hebben hun
ne stukken met meer zorgvuldigheid bewerkt; 
ook had hij den nodigen voorraad van ge
leerdheid te baat; maar des niet tegenstaande 
wist hij de twee kundigste vereerders, welke 
zijn dichtwerk ooit te beurt vielen, langen 
tijd in den waan te houden, dat hij verstoken 
van het eerste en beste hulpmiddel der kunst 
zuiver dichter der natuur geweest was. 

Aan scheppend vernuft en kieschen smaak 
paarde hij ene grote mate van gezond men-
schenverstand, dat zijne dichterlijke verrukking 
ten teugel diende, om nimmer te ontaarden 
in bombastische opstuivingen, die grenzen aan 
ongerijmdheid, ja, razernij. Het was een 
heldere kop. Hij dacht klaar en schreef 
klaar. Door elk zijner meesterstukken schit
tert slechts één lichtend punt, waarin al de 
delen des voorstels, als in een gemeen brand
punt, vergaderd worden, en deze eigenschap, 
is het nood, weet hij met de bevalligste ach
teloosheid te verenigen. Van zijn scherp en 
verlicht oordeel getuigen bovenal vele lessen 



van levenswijsheid; eenvoudige, maar heerlijke 
lessen voorwaar, die eerder door de grijze 
ervarenis van enen deugdzamen staatsman 
schijnen ingegeven te zijn, dan bedacht van 
een burgermannetje, wiens uren tusschen de 
•kinderschool en zijn schrijfkamertje verdeeld 
waren. Zijne godsdienstige begrippen waren 
zo net niet gepast naar de Dortsche leest, of 
hij stelde het wezen der godvrucht in de ver
edeling der mensçhelijke natuur door christe
lijke deugd. Maar hij hadde ook te school 
gegaan in de stichtelijke rijmen, psalmen en 
theologische werken van den verschopten ket
ter DIDERICK RAFAELS CAMPHUYZEN. Insge
lijks moeten wij bekennen, dat hij, wat den 
smaak voor het schone betrof, delende in het 
algemeen verval des menschelijken vernufts 
zijne dichterlijke hoogte niet bereikte zonder 
het geleide der ouden. Hij verstond Grieksc'h 
en Latijn; het Latijn zo verre, dat hij er ge
dichten ïn maakte, welke hij, hoewel niet 
zonder de gewone zelfversmading, onder het 
oog van kenners durfde brengen. De sleutels 
tot de binnenste heiligdommen van den goe
den smaak dus in handen hebbende ging hij 
HOMERUS met zijn gevolg aldaar /dikwerf op
zoeken , en het is inzonderheid de vaste gang 
door al zijne stukken heerschende, die uitwijst 
dat hij, na enen gcmeenzamen omgang mee 



i 8 

de aloude meesters van hunnen geest door
drongen, dien uitdrukte zonder zulks opzet
telijk te bedoelen. Bovendien was hij het 
Fransch volkomen machtig; hoogst waarschijn
lijk ook het Hoogduitsch en Engelsen, en 
hoewel de kennis dezer talen zijnen smaak 
eerder moest besmetten dan veredelen,, zo 
was zij toch een goed middel om den schat 
zijner kundigheden derwijze te vermeerderen, 
dat hij onder de geleerden zijne plaats ver
wierf. Bovenal 'strekte hem de onderlinge 
vergelijking van deze talen, om in zijne eigene 
ene bedrevenheid te verwerven, die op haar 
zelve alleen, in mijne ogen een onweder-
spreekbaar bewijs van GIJSBERTS kennis aan 
andere talen uitlevert. Hoe groot zijne be
drevenheid in het Frtesch geweest zij, zal ik 
nu nog met enige brede trekken pogen in het 
licht te stellen. 

Sedert men sommige Germaansche talen 
was begonnen te schrijven, drukte de overige 
tongvallen, die alleen in den mond des volks 
bewaard bleven , tot op den huidigen dag ene 
algemene verachting. De een schold ze uit 
voor patois, de ander voor straattaal, in hun
ne uitdrukkingen niet alleen te lomp tot den 
schrijfstijl, maar in hunne spraakgeluiden zelfs 
te wanschapen om behoorlijk gespeld te kun
nen worden. De algemeenheid van die ge-



voelen, ook onder geleerden, is mij steeds 
onverklaarbaar gebleven. Hoe doodeenvoudig 
is toch de opmerking, dat de gansche taal 
reeds bestond voor zij geschreven werd, en 
hare ware gronden dus niet in de harsens 
der geleerden, maar in den mond des volks te 
zoeken zijn • dat hare vatbaarheid om door 
lettertekens ten aller juiste verbeeld te wor
den het overtuigendste bewijs is van ene even
redige vermagering in de zangrijke verschei
denheid harer vokaalklanken tot onherstelbare 
schade der welluidenheid; dat eindelijk met 
het eigendommelijke der spraak een deel harer 
edelste sieraden verloren ging, onder de hand 
niet alleen der eerste schrijvers, die haar in 
overzettingen ene vreemde natuur opdrongen, 
maar bovenal van latere letterkoningjes, die
door den groten hoop geëerbiedigd en ge
volgd, als of zij de taal geschapen hadden,, 
inderdaad niets anders deden dan haar door 
hunne domme regels het schandelijkste en 
verderfelijkste juk op den vrijen hals te laden, 
GIJSBERT was wel wijzer. Verheven boven 
zijne en onze eeuw, noemt hij dat gevoelen, 
zo verre het ook de Friesche taal aanrandde, 
een leugenachtig verwijt en, hoe bespottelijk 
het moge voorkomen, hij gaat den laster door 
daadzaken overtuigen. Ten dien einde neemt 
hij zijne moedertaal als ene arme verschove-
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ling van de straat op en beschouwt haar uit 
het oogpunt van een taaikenner. Nu lege hij 
hare grammatikale gronden bloot. Hij beluis
tert het teder onderscheid harer vokaalgelui-
den en bepaalt voor elk een zeker klankte
ken, hetwelk volgens de Nederlandsche waarde 
en het eerste beginsel der spelling, dat geven 
en nemen is , uitgebragc bij toenadering de 
ware uitspraak aan de hand geeft, Hij past 
de rondheid harer lettergrepen op allerlei 
versmaten toe, om die met ene zeldzame ver
scheidenheid naar den aard des onderwerps te 
wijzigen; te wijzigen tevens met ene kunst, 
die VIRGILIUS beschaamt, wanneer hij van het 
paard behalve den galop al de bewegingen der 
rijschool laat zien en horen. Eindelijk, hij 
schoeit de spreekwijzen van enen tongval, 
wiens hoogste verdienste men in droge of 
ruwe naïviteiten waande te bestaan, over de 
plegtigste en stoutste voorwerpen der men-
schelijke aandacht. Op dit onbetreden veld 
staat het grootste vernuft een ogenblik verle
gen werwaards zijne schreden te wenden. Als 
met geweld en naar eigene willekeur baant 
het zich echter straks enen weg, en van hier. 
zo vele luimige en moeitevolle eigendomme-
lijkheden, die, hoe vreemd aan den aard der 
tale, de eerste goede dichters van schier alle 
volken' kenmerken. Maar GIJSEERI zich hou > 
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dende aan den draad des gebruiks,dat is, aan 
de vrije uitvloeisels van het onbedorven men-
schengevoel, treedt daar henen met ene losse 
en bevallige houding, niet anders dan of het 
spoor door menigtç Van vroegere reizigers 
reeds geëffend en afgebakend was. Niemand 
bemerkt dat hij van het nieuwe en ongewone 
enige de minste moeite heeft. Zo natuurlijk 
en gemakkelijk is elke beweging van hem, dat 
de lezer zegt: „ Zo zou ik ook wel kunnen 
,, dichten. " Van hier vloeit in zijnen stijl 
niets van 't gene de schilders gemanierdheid 
noemen, en met moeite zoude men een naam
loos stuk van hem herkennen, wanneer de 
meesterlijke behandeling in het algemeen niet 
aanduidde, dat dusdïnig kunststuk alleen van 
de hand eens GIJSB¾RTS konde komen. De 
uitdrukking vrij van platheid als gezogte spits
vondigheden is kloek, geestig, eigenaardig, 
altoos wisselende naar den -•eisch des onder-
werps, en, in welke plooijen zij ook valle om 
als het dunne kleed der gratiën de leden nu 
van deze dan van gene lichamen te omvloei-
jen, zij is en blijft bezield door den genius 
onzer moederspraak. Zo was GÎJSBERT mees
ter van de taal, in dit gelijk alle andere op
zichten steeds bewonderenswaardig, in vele 
plaatzen onnavolgbaar, een enkele maal te be
rispen. Zo bereikte hij op eens. en zonder 
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een enkelen voorganger die hoogte, waartoe 
de prins der Nederlandsche dichters van zijne 
en de volgende eeuwen, de enige en onver
gelijkbare VONDEL niet opklom, dan nadat 
zommige koene vernuften hem den weg ge
baand en door hunne afdwalingen getoond 
hadden 'wat hij vermijden moest. Met wat 
recht zou de vreemdeling zich dan verwon • 
deren, Friesen, dat het eerste grote orakel 
van Noordsche taalgeleerdheid dit orakel van 
u ging raadplegen? Indien iemand, GIJSBERT 

was waardig dat FRANCISCÜS JÜNIUS om hem 
uit Engeland naar uwe oorden overkwam en 
hier ter stede enigen tijd woonde om uit 
zijnen eigenen mond de kennis der Friesche 
taal op te doen; aan dit onderwijs toch alleen 
had de leerling een schat van woorden en aan
merkingen te danken, die uit de diepste gemeen
zaamheid met het gebruik onzer moederspraak 
opgedolven zijne onuitgegevene als reeds gedruk
te werken ten zeldzamen sieraad verstrekken. 

Doch dit is de broosheid des stervelings, 
dat zijn vernuft even min als zijn lichaam, 
van wat heldenkracht dan ook begaafd, on-
aanrandbaar is voor dodelijke besmetting. Op 
den eigen'sten grond, waar hij zich met den 
schrandersten taaikenner roogt meten, onder
ging zijn smaak in het laatste levensperk ene 
jammerlijke verbastering. Sedert zijn vijftig-
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ste jaar viel hij namelijk aan het koppelen van 
drie, vier en meer woorden tot één woord; 
iets dat indruischende tegen het gebruik als 
den aard der tal-e zijnen stijl duister en onna
tuurlijk tevens maken moest. Indien deze za-
menstellingen dus niets anders mangelde, dan 
de gemakkelijke houding en duidelijkheid zij
ner vroegere stukken, zou dit gebrek alleen 
de waarde van het pittige verdankeren, het 
welk sommigen daarin wanen te proeven. 
Maar onder de arbeid om die veeihoofdige 
gedrochten te baren hort de maat, struikelt 
het denkbeeld ieder ogenblik in zijne vrije 
vaart, gaat de vinding der zaken over in een 
vervelend woordenspel, en wordt het gansche 
lichaam der rede in een' stijven pronk gesto
ken, die wel getuigt van rijkdom, maar door 
het . oogmerk te verraden om eens recht te 
willen behagen in het geheel niet behaagt. 
De bevalligheid toch, die ene dochter der 
ongekunstelde natuur is, mist er ten enen 
male aan; en door die gebreken is alles tevens 
zoo gemanierd geworden, dat GIJSBERT, te 
voren aan gene hebbelijkheid hoegenaamd ken
baar, nu met de minste opmerking uit tien 
regels herkend wordt. Onder de menigvuldige 
oorzaken, die dit verval hebben te weeg ge« 
bragt, schijnen mij de volgende ene eerste 
plaats te bekleden. 
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Gelieft allereerst op te merken, dat er in 
de vernuften van GIJSBERTS tijd zekere dege
lijkheid heerschte, het gevolg' van enen over
vloed , met wien zij als 't ware verlegen 
schenen te zijn. Zij hadden bijkans te veel 
huisraad om het behoorlijk te plaatzen, terwijl 
men thans gedwongen is om zijne armoede 
op het breedste uit te stallen, en zo te pronk 
te zetten, dat de versenmaker evenwel voor 
groot en rijk gehouden wordt. Bij GIJSBERTS 

rijdgenoten namelijk was de stroom der denk
beelden zo overstelpend, dat zij altoos be
dacht moesten zijn om dien in het kleenste 
getal der krachtigste woorden te beklemmen. 
De enkelde woorden nu, zo als ze de taal 
gaf, ten dien einde aan enige schrijvers te 
zwak dunkende, koppelden zij het ene aan 
het andere, om door deze woordverdubbeling 
den zin te verdubbelen en het oponthoud der 
omschrijvingen te vermijden. Als hun weg 
bij voorbeeld over enen dijk liep, die slangs-
gewijze omkronkelde, en wiens veenachtige 
grond onder eiken tred op en neder bewoog, 
gingen zij kortheidshalve over den slang-trek-
hobbel-dijk. In dit soort van koppelingen gaf 
niemand zich meer toe dan HENDRIK LAURENSZ. 

SPIEGHEL: een dichter met dat al van zo over
wegende deugden, dat ze dit gebrek, hoe 
aanstotelijk en menigvuldig, niet alleen opwe» 
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gen, maar in de ogen van HOOFT en HUIGENS 

een navolgenswaardig gezag hebben bijgezet. 
Dit kwam GIJSBERT ook over. Onder het 
lezen en herlezen van SPIEGHEL daalde 't zaad 
des onkruids onmerkbaar in hem neder, en 
schoon het aan zich zelven overgelaten op 
zulken edelen grond waarschijnlijk nooit vrucht 
zou gedragen hebben, zoo wagtte 't evenwel 
maar op ene afgerichte hand, om in het ge
schikte saisoen welig te ontkiemen. Dat sai-
soen was de oude dag, waarin de borst des 
dichters verkleumende het brein van den ge
leerde meer ruimte kreeg om zich op spitsvon
digheden toe te leggen, en die hand was van 
SIMON ABBES GABBEM>\, Deze man, opgepropte 
vol van geleerdheid, maar soberkens bedeeld 
van gezond oordeel en ledig van allen goeden 
smaak, had naauwlijis de akademie verlaten, 
of hij liet wijd en zijd een groot geruchte 
van zich uitgaan. Velen werden zelfs dooi
den winderigen tram, waarop hij zijne ge
leerdheid in rijm en on rij ra uitstalde, zodanig 

'verblind, dat zij hem voor een der ongemeen
ste stervelingen hielden, welke het aardrijk 
ooit gedragen hadde. GIJSBERT koesterde bo
vendien de warmste vriendschap voor hem, en 
in de dubbelde betrekking van geleerde en 
vriend vereerde hij den jongman schier als 
ene godheid, aan wiens uitspraken over de 
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waarde zijner stukken hij zich volkomen ge
droeg. En ongelukkig schepte GABBEMA 

volgens zijn gewone wansmaak behagen in 
die koppelwoorden; hij vond ze zelfs zo 
fraai, dat GIJSBERT op zijn aanstaan de voor
rede der rijmelarij, als het portaal van een 
heerlijk gebouw, met deze monsterachtige 
sieraden overlaadde. Niet lang was die vriend
schap dus geklonken en door eene geregelde 
briefwisseling onderhouden, of daar begint 
GIJSBERT woord aan woord te lasschen, zom-
rïjds tot die lengte, dat de adem voor een en
kel woord te kort schiet. In het Hollandsch, 
waar hij minder thuis was en ook het voor
beeld aantrof, begon hij en dreef het straks 
tot een buitensporig uiterste. Aldus meer en 
meer met deze monsters gemeenzaam gewor
den, merkte hij eindelijk hunne afschuwelijk
heid ook niet in die taal, welke hij anders 
in den grond kende. Ook op eigenen bodem 
kweekte hij ze aan, en schoon op lange na 
zo menigvuldig niet als in het Hollandsch, 
is er echter sedert de kennismaking met GAB

BEMA naauwelijks één Friesch stuk, het prosa 
buitengesloten, uit zijne handen gekomen, dat 
er niet deerlijk door ontsierd wordt Hoe is 
het mogelijk! Zulk een kloek en zuiver ver
nuft ! GIJSBERT ! GIJSBERT ! Dat ik van u, 
van u zegge ik, kwaad spreken moet! Maar 



de zanggodinnen zelve wenen over uwen val, 
en geen Fries vergeeft het u. Behoorde een 
edel zelfgevoel u niet te vergewissen, dat de 
ware bron in uw eigen hart vloeide? Moest 
gij niet gezien hebben , dat haar helder water 
door den minsten vreeraden droppel bezoedeld 
werd? Hadde het beminnelijkste uwer bemin
nelijke inborst, nederigheid en vriendschaps-
gevoel, dan zo smoorlijk uwe zinnen beto
verd, dat hij, die niet waardig was in uwe 
schaduwe te staan, het voorwerp uwer bewon
dering en navolging werd? 

Te laat begon GIJSBERT evenwel met dit 
koppelwerk, dan dat het hem immer tot ene 
twcde natuur zou worden. Als hij er zich 
niet toe zette, (en dit vergat hij telkens wan
neer het gevoel hem meester werd) bleven de 
lasschelwoorden, als zijnde vreemd aan dat ge
voel, bijkans geheel achter. Van hier uit zijn 
laatste levensperk die enkelde diamanten van 
het allerfijnste water, zo verre boven andere 
stukken van dezelfde dagtekening uitblinkende, 
dat men ze zich naauwelijks als gewrochten 
van éne hand verbeelden kan. Maar hij behoor
de ook niet tot dat slag van dichters, die al
toos even goed opgewekt altoos even goed werk 
leveren en zingende wanneer zij slechts willen 
des noods met de ambachtslieden op het schoft 
zouden kunnen arbeiden. GIJSEERT, wilde hij 



uit de volle borsr, dat is, goed zingen, moesc 
wachten tot dat, de godheid in hem voer, ene 
gunst die zijnen ouden dag nog wel eens be
straalde. Durende zulk een gelukkig ogenblik 
geheel ten prijs aan hogere invloeden ontvie
len hem de kluisters, welke hij van mensche-
] ij ken wansmaak had aangenomen. En dit als 
ondanks zich zei ven; want hij was zo weinig 
meester van deze dichterlijke invallen, dat ze 
den onderwijzer midden in het onderwijs 
overrompelden. Eensklaps uit het stof der 
schole opgelicht tot boven in den hoogsten 
dichterenheme! begonnen zijne handen gebaar 
te maken en zijne lippen te prevelen. Onder-
tusschen was en bleef hij in de werkelijke 
wereld bij de dartele schooljongens, die op 
hem wijzende elkander toefluisterden, „ Zie, 
,, zie, meester is weer gek! " Deze zotheid 
was beter en sterker dan de hoogdravende 
wijsheid van SIMON ABBES GABBEMA. 

Is het niet te verwonderen, dat men uit 
het dagelijksch leven van zulk een' ongemeenen 
landgenoot gene andere merkwaardigheid hoe
genaamd kent, dan dit toneeltje in zijne school? 
Ik wete wel, dat het voor de dichters als de 
Christenen geldt: „ Wee u, als alle menschen 
„ wel van u spreken: " dat MILTON, de ge
broeders VAN HAREN en anderen van dien stem
pel, zo lang zij leefden, niet geacht werden: 
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maar buiten een kleine kring van thans ver-
getene rijmers bij het gros zijner tijdgenoten 
zelfs niet eens bekend. Dit verschijnsel laat 
zich niet onvoeglijk op de volgende wijze 
verklaren. 

Gelijk het geringe denkbeeld van eigene 
verdiensten GIJSBERT de gebreken zijner kunst
broeders over het hoofd deed zien, zo was 
hij daardoor des te gestrenger omtrent zijne 
eigene stukken. Wat afgewerkt was, sloot 
hij in den lessenaar om het naderhand bij her
haling weder onder handen te nemen. Daar 
hij zich echter ook dan niet mogt voldoen, 
gaf hij, behalve twee stukjes onder vrijgeleide 
van het berijmde hooglied van GABBEMA, niets 
van zijn Friesch in het licht. De rijmelarij, 
waarvan enige meesterstukken reeds van 1630 
en 1640 dagtekenen en de rest met voorrede 
en al in 1655 gereed lag, werd eerst in 1668 
twee jaren na zijn overlijden door de zorg en 
pers van zijnen vriend SAMUEL VAN HARING-

HOUCK' de wereld medegedeeld. In het Hol-
landsch waagde hij het evenwel meer dan tien 
stukjes hier en daar onder het werk van an
deren in te steken, zijnde het merendeel daar
van misschien wegens de noodlottige kunst, die 
er aan besteed was om ze met koppelwoorden 
op te proppen, het licht boven anderen Waar-
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dig gekeurd. Wat bevoegde kunstrechters dus 
van hem te zien kregen, kon hun geen gun* 
stig denkbeeld van zijne dichterlijke talenten 
inboezemen, en zo zijne vrienden al in staajt 
waren om hem te schatten en te prijzen, zou 
de lof van menschen met zulke sobere talen
ten als zij hem gene bekendheid van enigen 
omvang bezorgd kunnen hebben. Zijne een
voudigheid in den omgang bragt ook niemand 
zijner stadgenoten op het vermoeden, dat zij 
na VONDEL met den grootsten dichter hunner 
eeuw dageiijksch een gemeenzaam buurpraatje 
hielden. Hij was meister GIJSBERT en meister 
GIJSBERT maakte rijmpjes. Daar eindigde al
les mede. 

De algemene stem ener opgetogene nako
melingschap wist hem echter na de dood 
over dit vergeten te wreken, stellende GIJS

BERT tot een luisterrijk toonbeeld der waar
heid, dat hij, die zich vernedert, verhoogd 
zal worden. Zijne rijmelarij zag naauwelijks 
het licht, of de Friesen toonden, dat hun 
noch het oordeel noch de smaak ontbrak om 
te gevoelen, wat in dien schoolmeester gesto
ken hadde. Deze uitgave zo gretig, verslon
den als aangenomen, deed straks een brandend 
verlangen naar ene twede geboren worden, 
waaraan GABBEMA welwillend, maar zonder 
kennis en oplettendheid, in ió8i te Leeu-
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warden voldeed. De honderden van exem
plaren, met deze twee uitgaven opgelegd, hoe 
wel onder een klein volk verspreid, konden 
niet beletten, dat de derde uitgave, die thans 
onder de pers is, behoefte werd, Nadat al
dus de stem van vijf achter een volgende ge-
geslachten aan GIJSBERT JACOBS den eersten 
ra;ng onder de dichters hadde toegewezen, 
heeft Bohward gemeend haren zoon veilig 
een openbaar ereteken te kunnen oprichten 
zonder in verdenking van vooringenomenheid 
of overdrijving te vallen. Binnen dezelfde mu
ren, waar de dichter geboren en opgevoed 
is; negen en twintig jaren lang de kinderen 
zijner medeburgers onderwees; vele zijner 
meesterstukken ontwierp of voltooide: binnen 
dezelfde kerk waar DAVIDS onovertrefbare na
volger van dat voorzangers bord zo vele dui
zend malen de kreupelrijmen van DATHENUS 

moest voorlezen en aanheffen: binnen hetzelf
de baarhok, waar zijn lijk in het stof der 
graven zonk, daar is zijn hoofd glorierijk her
rezen -in een borstbeeld van Karisch marmer. 
Stadgenoten van GIJSBERT! die dit werk ont
worpen, bestuurd, voltooid' hebt; JOANNES 

HAITSMA, PIETER MULIER, JAN Bos, ABRA

HAM SCHIM VAN DER LOEF, DIRK JAKLES, 

SIJTSE SCHIPPERS! gij hebt de dank verdiend 
van alle Friesen die hunnen dichter weten te 
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waarderen. De naneef, zijn hoofd aanschou
wende, spiegele zich aan u, gelijk gij u ge
spiegeld hebt aan het voorgeslacht in hunnen 
beradenen ijver voor de eer van ons vaderland. 

Landgenoten! Hoe weinig zou ik mijn 
volk kennen, wanneer er niet lange ten min
ste enigen onder u overbleven, welken de lof 
welgevallig is, dien het marmer voortaan met. 
stom geluid door deze plechtige gewelven ver
kondigt. Maar gelijk het onmogelijk is aan 
alle menschen te behagen , zo kunnen er ook 
anderen zijn, die dit gansche bedrijf gelieven 
toe te schrijven aan de zucht om eens recht 
bijzonder te wezen, of als ene buitensporige 
geestdrift bespotten. Dat dezulken echter, 
willen zi'| eer behalen, hunne vitlust boeten, 
niet aan den zwakken redenaar, maar aan den 
eersten en geleerdsten edelman van Friesland, 
die GIJSBERT leest, herleest, meer dan iemand 
verstaat en nimmer ophoudt nieuwe schoon
heden in hem te ontdekken. Jonkheer IDSEKT 

ÆBINGA VAN HUMALDA! de luister van uwen 
rang daalt af op den dichter dien gij bewon
dert. In de stinsen en sloten uwer vaderen 
werd de Friesche taal onverbasterd gesproken 
en als in haar laatste heiligdom aangebeden, 
toen laffe stedelingen haar reeds als ene niets
waardige prooi aan boeren en geinenen over
lieten. Bij u , laatste waardige nakomeling van 
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zulken adel, vindt nog ieder heul, die zijn 
offer wil brengen op het altaar der nationale 
oorspronkelijkheid. Ontfang daarvoor de hulde 
Van dit Friesche hart en de toejuiching van 
allen, die gelijk gij eerbied inboezemen, om
dat zij zich zelven en in zich zelven het Frie
sche bloed eerbiedigen. 
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TOEGIFTE 
Oî> DE REDEVOERING. 

V er van dit heiligdom der Friesen 
De ellendling, geen verachting waard, 

Die, laf, het vreemde kon verkiezen 
En afviel van der vadren aart. 

Hij tooit zich zo Parijs wil wenken; 
Laat Gal en Brit zijn harsens krenken 

Met Duitsche nevels reeds bedekt; 
't Halfslachtig onding doet zich horen 
Als op dier volken grond geboren 

Foei! Walging is ' t , wat hij verwekt. 

Gij ver van hier, die u , na 't slorpen 
Van 't gift, ons lieve moeder schaamt. 
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Gfj wierpt « weg eii wordt verworpen 
Door hem, dien gij tot voorbeeld naamc. 

Gij voegt hier niet, waar echte neven, 
De stem der eer getrouw gebleven, 

Den lauwer vlechten om het hoofd, 
Dat zich verhief op stoute vlerken, 
En 't Friesch vergodend door zijn werken 

Heeft Hollands zangren roem verdoofd. 

Ver, ver van hier! Gij zijt verbasterd. 
Ga, vul uw brein met wind en draf! 

Al wie ons door zijn zeden lastert, 
Dien snijden we als onwaardig af. 

Maar nader hij , die onbedorven 
Den adel niet is afgestorven, 

Den oudsten, dien deze aarde heeft, 
En op den grond der Friesche leeuwen, 
Hun erf sints meer dan twintig eeuwen, 

Den naam dier vrijen Waardig keft. 

Hij nader met een bloed in de adren, 
Dat kookt en bruist voor 't vaderland; 

Want hier, op 't graf dier grote vadfén, 
Reikt hem ons hart de broederhand. 

Hij kan, hij zal zich zelven achten: 
En ook de laatste nageslachten 

Zijn trotsch en dragen roem op hem. 
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Wordt ook door hunne ontgloeide tongen 
De deugd of 't vaderland bezongen, 

Dan rijst zijn lof ook met hun stem. 

Getuig het GIJSBERT! ONZE dichter! 
Vergeten bij den tijdgenoot! 

Hier is dat nageslacht uw rigter 
En 't noemt u goed, oorspronklijk, groot. 

Ach! rolden nog zijn kuische tonen 
De lippen af der Friesche schonen, 

Dan klopte 't hart der fikse maagd 
Voor u slechts, vaderlandsche knapen, 
Die gruwt van 't bastaardras der apen. 

Gij, gij alleen hadt haar behaagd! 

Komt! bij zijn tombe een eed gezworen, 
„ Wij blijven Friesche zeden trouw. " 

Gaan deze in weeldes arm verloren, 
Dan valt der vaderen gebouw; 

Dan zullen woedende oceanen 
Een weg door onze dijken banen 

En storten op onz' velden neer. 
Maar, aan die zeden vastgehouden, 
Wat dan moog zinken, wat verouden, 

Ons Friesland wankelt nimmermeer. 
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BIJ IT ONTBLEATEN, TE BOJLSERT, 
FEN IT MORMERSTIENEN BORST-

BIELD FENNE FRIESKE PUWK-
DICHTER GIJSBERT JAPIKS, 

TROGGE BOALSERTIRS 
ALLINNE BEKOSTG.E, 

oppe sânde deij fenne Heamoanne 
1823, 

><*»t<® .̂< 

, Frîesenl kin nuw 't sjongen litte. 
Dij 'eeren eat to sjongen pligt? 

Wa kin nuw loijkje, in spraakleas sicce; 
Hâde op so'n Deij sijn rauwle tigt? 
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Op, E V E R Ï ! op! oon 't wurk! — Dijn tonge, 
Al iz dij straam, al iz dij âd, 

Moat GIJSBERT JAPIKS eere opsjonge, 
In uwttrompetje trogge wrâd. 

Hij wier ' t , dij, ijn dijn griene jierren, 
Dij hijmelsvviet to prieuwen die: 

In nuw, besnijd meij griese hierren, 
Giet hij bij dij fier boppe oare' Ijie. 

Wier aerne ien Man meij him to lijkjen, 
't Wier greate JOOST , dij Hollân eert! 

Nest JOOST meij GIJSBERT JAPIKS prijkje, 
IJn tale, ijn kreft, ijn kinst folleerd! 

O GIJSBERT! ljeave in fromme Sjonger! 
Ienfadig, oarz neat az natuwr; 

Formeits fen âd: — mar eak fen jonger; 
Nuw heeg, nuw leeg; mar great alle uwr'! 

O GIJSBERT! Mastir boppe Mastir! 
Ho preall't for 't eerst, dizze' deij dijn Bield! 

Nin bield fen waegs, fen liem, aef piaster 

Mar fiks uwt mormerstiente" aefmield. 
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Loaijts, sili¾e siel! iz 't dijn beheagen, 
Fen 't Wijmelhoaf oppe lerde del.' 

Lit weidje ijn njue dijn friTOuniij'kè eagen 
Oer 't mastirstik Fen GABRITÏL f 

It puwk fen Boaherts borgerlieúxve., 
So eel fen hart, tiz great fen moed ? 

Woe neat by HaÆm aefter blieuwe. 
So krol iz 't âde Frieske bloed. 

Har namme sil méij 'GIJSBERTS namme 
Glansgloarje in prijkje sonder eijn, 

Foreere ijn tank fen stam to stanime; 
Foreere, oncsjoen fen frieoune in feijn'. 

Ad Boalsertl hieste oarz neat to sizzen, 
Dijn GIJSBERT loek dijn namme ijnn' top. 

Sels Lieauwert moat hier onderlizze: 
Ja! — Lieauwert, oarz so heeg ijn rop! 

Stiet RASMES stânbield oonne merke 
Fen 't fraaij in schiprijk Rotter-daarn, 

Uws GIJSBERTS bield preall't ijn sijn Tjerke! 
For hira wier dizze pleats bekwaam. 
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Hier gieng sijn luwd ijn freugd neij boppe: 

Hier eere' hij KRIJST, uws silligheijt: 
Hier,- Godsfrieoüne Vpligt hijGoû co oanroppen 

Ijn frorame, ruwné oprieuchtigheijc, 

Wa wol, meij mij, hecte' nolks bejearre? 
Wa freagt fen GOD hette' greats meij mij? 

O Frieounen! mogten w' allegearre 
So Hbje, in eak so stearre az hij, 

EV£RT ABRAMSv 

•sk. 
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HET GEZANG 

TEN SLOTTE DER PLEGTIGHEID. 

«=s=s>4®!<@H®'»< 

J? riezen woll' wy blieuwe. 
Friezlân, Frlezlân îibje den! 

Schoe 't yn bloei naet klieuwe 
Mei de frommens fen her bern? 
Inglcn Goads weitse oer uwz gruwn, 
ÅZ er de âde troti wirc fuwn. 

L i t , o God! de frede, 
Lit dat lyck beschiedne rjuechc 

Yn uwz lân in steden 
Elkoarme earmke ienf¾dig, sljuecht, 
Elkoarm' paetje. O hyininelsch' wrâd! 
O locksill'ge winsk in wâd! 
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Seinje uwz kening, Heere! 
Hâd ie Frieske huwz yn stân! 

Jaene him lock in eere! 
Jou oon 't frye Friezne lân 
Deugd in rom dizze ierdkleat oer 
Trog de sein' fen syn bestjoer! 
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IEN LIETJE, 
DAT MUWLCK WOL NJUENTJE WIR-

DE KOE BY DE ONTBLEATING 
FEN IT GTSB ERTS BYLD 

TO BOJLSERT, 

dat, sa me seît, wezze schil de 
sânde fentie Heamoanne. 

i j ier wei, fier wei, nei LapMns strân, 
By seebeer, foks in huwn, 

Wae dealsch de teal fen 't heiteJân 
Foracht't in winsch't yn'e gruwn, 

Syn foetcen spield yn mar in wiel! 
Hier off'rec m' âdteals eer, 

Hier juwbelje musyk in kiel 
Fen GYSBERTS heag pictear. 
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Droanje op, droanje op yn hymelsch rym, 
O Fries! sa az GYSBERT song. 

Lic uwt, forachtje freamdbrods grymm', 
Spreek lof fep âdfolks tong. 

Opp' terp, ynn' stins, by 't wirck, ynn' rie 
Rejearre jaç. Herr' luwd 

Fleag dead foaruwt yn 't fjueeht beschie.. 
In easçh' Friesfynnes bloed. 

Tyd op , âdteaî! 't Ad' prealklaed oon, 
In klinsgje 't fen kwea ny. 

Rejearje yn kreft trog JAPIKS soon; . 
Libje yvig great in fry. 

Fjueeht kregel tjin musyk om 't ear, 
Om 't hert tjin de âdste Griek. 

O Fries, weinje op ! de baan iz klear. 
Fyt! wae iz GYSBERT lyck ? 

Sa lang de tyd de wrâde omdraeit, 
De sinn' foar bernfaem tjienn't, 

In KOSTERS kinst de wrâde oerwaen, 
Hådt GYSBERTS tong herr' schient. 

Jon afFears teal, o Frank in Bat! 
Wier huwz't jae? Yn tyds tuwt. 

Fyt Friesen! GYSBERTS ynwys kat 
Geit tyd foar stomptosck uwt. 
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Keer, GYSBERT! frjuenlyck jon blier eag 
Nei Boaherts cjerke ta. 

Bryng Oerhaeds seine uwz fen omheag, 
In stypje HALBER.TSMA4 

Aef hear mei ie einleaz' ingl'e'liet 
Uwt de iene aef oare wrâd 

Yngoe eaeack uwz, uwz taensryp liet, 
O Inglegea ! Teals haed ! 

}. C. P. SALVERDA, 
schoslîemaesîer to Wons. 

* 
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IJEN BLOMKE 
IJNNE EERE-KRANZE, GEARFRISSELE 

OMME HOLLE FENNE GREATE 
FRIESCHE SJONGER 

GIJSBERT JAPIKS, 
BIJ IT OPRJUECHTJEN FEN SIJN 

BOARST-BIJLD, IJNNE SINT 
MARTENS TJERKE, TO 

BOJLSERT, 

de sânde fenne Heamoanne i8a3(*), 

— - p - /IÆK^¾.WI A « s ^ ^ — , 

't l z freugde-deij! 
Weij, sorgen weij! 

Lite' w' uwz forhuwgje, 
De freugd betuwgje , 

Dij wennet ijn 't rjuecht-aerde bernne hert, 
Az oon ljeave aders eer' bewijz'ge wirt. 

(*) Dit fers iz macke , mei) sin in fovnimmen, om ijnnû 
Sint MAIITENS tjerke forlezzen to vvirden, op dij Friesche 
fiercleij. Dear mij nin gelegenheijt juwn wirdde, om dit uw 
to fleren, hab ik it allinne op forsijck fenne edele I. ÆBINOA 
PEN HÜMALDA , goewerncur fen uwz FrUzlån, op it steds-
huwz opseijn. 

Pit to onderrjuecht fen mijn lezzers. Farrc-wol! 
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Friesch freugde-deij 
Drieuwt sorgen weij! 

Det uwz wol-tierjen, 
IJn wille blierjen, 

Dij't rjuechce in sljuechteFriez'nehert folnuwgg't, 
Azz'FriezforFriesche wit in kinst him buwgg't. 

Wez wolkom, hill'ge deij, op Friezlânz gruwn! 
Wae Friez iz sil jo duwbbel wolkom hiette; 
Nuw ijn dizze oere, op dizze silPge stuwn, 
Uwz kleare ijnswiete blijheijt' komt to miette. 
God tanck! ick sjogh ijn FriezUn Friezlân weer. 
O! ick meij eack dit blief deijljeachtoonschoagje, 
In, ijn dizz' tjercke ijnfierne, meij dit heer 
Op Friezlânz âter eere-f joer dwaen loagjen! 
Oer-ein mijn sjong-faem! To, Ik nuw jon luwd 
IJn 't inck'le blijde opteijnne sjongen heare! 
Jiet 'c jinge ij fiele ijn freugde-ferssen uwt, 
Da Boaherts pearl', da Friezlânz gloarre in eere 
IJn moarmer rijs't, in preallet for uwz eag! 
IJ tanckb're sted! woen' sijn fortiensten leanje; 
In GIJSBERTS geast, sijn kinst-geast wolcken-heag; 
Ja Friezlânz glânz' meij ijn dit bijîd him teanje! 
Formetten dwaen! dat ick mij onderwijn 
Fen,'t nachtegealtjes lof hier op to sjongen: 
Mar Friez'ne ginst' stirt moed in krefcen ijn, 
InGijsBERTS eer'drieuwt'tijnborst',stjoert mijn tonge. 
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O koe ick nuw, az i j , o Friezeiie earn! 
De woleken trog, ijn 't sinne-ljeacht opfleane: 
Den die mijn sang elcks ear in hert ijngean, 
Dat ij ijn Friesche rijm boppe alle steane. 
Jon gloarje, Friezlân! laeij begriemd ijn 't stof; 
IJ salme ijn smôr'ge klaeij in jerre stoppe: 
Mar bij uwz raeijen, to jons GIJSBERTS lof, 
Ljuecht op jon glânze, heljey weer holle boppe! 
J a , VONDEL , HOOFT, binn' Hollânz pu wek in eer'.' 
JJen ijv'ge roem' sil op her nammen lizze! 
Mar jiette wier in die uwz GIJSBERT meer 
Ijn Friesche kinst, in gloarret boppe dizze! 
' t lz nacht; natuwres twangepronck'fordwuwn', 
Wij kinne uwz ijn her wond'ren naet formeitse: 
De sinne koam, het her her pronck weer-juwn', 
Wier sinne-striel her schilderij kin reijtse. 
Eack Friez'ne rijm-kinst laeij ijn 't tjuester dol: 
Uwz spreack'wierneat azijen to-tijzzekleauwne, 
Ruwg, onbeschave, leek- in brecken-fol: 

:' MarGijsBERThet-se ontwuwn',dij nacht fordreauwnc-
Azz' sinne woleke' in tjuester for him drieuwt. 
O Friezen! sjogghe' him siljen, wijnjen, wânjen! 
Loijtse het fijn-goune sied-heap dearoerblieuwc! 
Lkt' to sijn eer'steez 'c rijck tanck-aefFer brânje! 
O hij stâl-forme uwz teal! In azze daeij-
ïn khjnne-klont'koe hij her trieuwe in knetje-
Nuw geane uwz spreacke inPaoEBus oanneracij, 
Da jae malckoarm' so blier ijnne earmen fetje, 
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Ho lodder-laeijcsend stiet sijn kinst-facm dear! 
Ho lott're-schien, eerwirddig ijn her vvezzen! 
O wij forstomje' in nimtne' uwz hânnen gear, 
Hear'wij, heeg-fleande geast! jon ferssen lezzen ! 
Densuchtje'in schrieme wij,meijREONTS,oon strân; 
Den schildert hij uwz 'tsillig boasck-fornoeijen» 
Az schienne ljeafde, meij har rjuechter-hân, 
Twae herten sluwe ijn minnes sefte boeijen: 
Nuw kijeke' ij weer, ijn libben bijld for 't eag, 
It minne-bortjen, 't dert'ne ljeafde-djoeijen: 
Ho 't wjueckte wicht, de blijdschip in de pleag 
Fen feijnt in faem, him wart ijn 'tsjietten, stjoeijen. 
Natuwre salrae liende jo her pin, 
Om her puwck-mooij uwz op't pampier to mieljen! 
Ho tilt uwz hert om heeg, .meij siel in sin, 
Az wij jo hier azz' sinne-glânz' sjoggh' strieljen ! 
Wij heare 't luwd fen fuwggel in fen djier, 
Az wij jon liere' heàre'ijn jon hânnen klinckjen; 
Bcschoagje fenne holle fenne wier 
It hol see-wiet in schijppen rijsjen, sinckjen. 
Sjonge' ij fen JONGSTÁL? Lijcke'az jae her hoarz', 
Kinne' ij jon tonge' in twinge' in struijs her ceamje: 
Forspreckt m'uwz taele'inFriesche kinst! Neat oarz 
Az dit oer-goune fers, woll' wij den neamje. 
O tael'! so rijck, so kreftig, in ijn klang' 
So .swiet, 'k forjiet jo nea, so lang ick amje! 
Mijn schierememuie-taeP, blieuw,blieuw so lang, 
Az sinne'in moanne'oonne'hijmel-boagen flamje! 

I. 4 
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Den sjongt hij weer fen Gods-tjienste' in fen God, 
Neij eijn menear', trog DAVID neij to folgjen: 
In miellet uwz de deugd, az 't silligst' lot; 
In ho misdiede' her frjuenne-hert trog-dolgje. 
Hier steeg'ret hij, mei majesteijte' in kreft, 
Lânz 't schoarre paed, fen hira allinne mecke; 
In trog sijn kinst, so wis, so ljeap, so heft, 
Wit hij het him eack jin-stiet to forbrecken. 
Rijs heeger op, mijn sang! it jik de deugd. 
De blanckeChrist'ne deugd,schien buwtte' in binne; 
Wier GIJSBERTS lust in kroane' in hijmmel-freugd': 
Hobleacktsijnhert,ijnfjoer'geGodstjienst-minne! 
Sijn geast iz rjuecht in sljuecht in klear; boppe' al, 
IJen Ijeafde-frjuen'njuenck'God in njuencke minschen: 
IJerds-fijnne fenne presterlijcke gâll', 
So bitter! Inck'le frijheijt' liedt sijn tinssen. 
Lijts bij him selm, mar ijn Gods eagen great, 
Giet GijSBERT't rjuechte paed, neij JESUS leere: 
In lijcke1 ijen ijck ijn swiere stoarmen steat, 
Koe neat him lette, nimmen him beseere. 
O snie-wijt hert! O sulver-schien gemoed! 
O dij so heeg ijn kinst, ijn deugd koe klieuwe! 
Lock Boahert! Friezlânl meij dit djoere goed! 
Hij mot, hij sil uwz wirdde sjonger blieuwe! 
Him neij, ijn 't spoar, dat hij uwzjiette' oonwijs't! 
Him neij, ijn 't âde, ruwne' in Friesche' ijenfâde! 
Him neij, ijn deugd, dij hijuwz jiette'oonprijs't! 
Him neij, ijn Ijeafd' for Friezlân, jong'e in ade! 
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Loijtse' ij op uwz, loijtse' ij jiette' op uvvz lân? 
Ij fijnn' jon Friezen de' âde namme wirddig: . 
Feu 't Friez'ne sin, iz joed, in orckel-pâti: 
jon deugd,jon vvirck meitse'uwz hierijn folhirddig! 
Dat Rijm-wirck, fester az dizz' moarmer-stien; 
De tijds-gnauw-tânn'sil 'cmoarmereynling'scheijnne! 
Ie heel for-bijtte' in fallen dvvaen uwc ijen! 
Het jo deads cuwc in tosck altijd onc-teijnne. 
Het God eack uvvz Ijeaf lân in uvvz to tins't, 
't Mot al dogge' ijens hier eijnje' in fest fordearre! 
Jon namme, GIJSBERT! wittenschip in kinsc, 
'kForsiz dit, sill' meij'e lesteFriez eerst stearre! 
O lânz-ljue! 'k mocht mijn herc'ne-winsck foldvvaen! 
Het fielt mijn siel ijen svviete ijn-swiete wille! 
Az Friez, mijn sjonger lof in eere jaen! 
Doz ijn sijn roem' mijn herts-bejearten stille! 
Fôr wier ie blomke, meer az heal forstoarn, 
Dac ick ijn 's rijmers eere-krânz' mocht fuwgje: 
Mar GIJSBERT ! Friezen! nimme' it ginst-fol oon! 
't Wier herc'ne-jeft': Lic jiemme dit fornuwgje! 

R. R. POSTHUMUS. 

* 
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UWZ GYSBERTOMME, 

x»»i^w«-»< 

J[ n 't åde Boahen stil in from 
Tigt oon'e Kouemerke, 

Bear wenne alleer uwz GYSBERTOM 

In tjienne schoalle in tjercke. 
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Hy roon eaeack mei de hânplak om 
By lytze greate heren. 

It folckje wier doe jiet to dom 
Om sonder stryps to leeren. 

Min draaide doe de berntjes jiet 
Nin redden foarr'e eagen: 

It goede koam er yn mei swit, 
It tjoede er uvvt mei pleagen. 

Dat red iz noflick foarr'e bern,, 
Jae wytte lytz al folie; 

Mar mannig wirt er doezlig fen 
In wol den holle bolle. 

Ligt die de man 't eaeack mar uvvt need» 
It wier ien mei ien holle! 

Sa'n holle fen ien great pejeet, 
Dy kin soms nuver krolle. 

It wier oarz hiel syn wirckje net 
Der mei dy bern to tjouen: 

Mar frjuenen! dy net dogt net het. 
Hy hie oarz neat to knouen. 
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Want sjog, ho dom it folck eaeack wie 
In simpel fen minnearen, 

Jae gongen mei de pong to rie 
In libben dogs yn eeren. 

Och! fen dy schrocke rymlery 
Schoe him de pong net dije; 

De greatste baas yn pejesy 
Moat soms wol honger lije. 

De man, az hy er him nei joeg, 
Schoe, Ijeauw ick, neat ontkomme. 

Hy droeg ien hert, dat wacker sloeg 
Foar 't goede in it fromme. 

Ho 't mei de stedljues berntjes gong, 
Dat \z uwz net forhelle; 

Eaeack ho er ynn'e tjercke song, 
Soks ken ik net fortelle. 

Faack hie de man eaeack wol syn nogt 
Fen al dat hakketouwen; 

Dan sprong it boogje uwt'e bogt 
Om rymckes op to sehrieouwen. 
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O! raannig rymcke het er joon 
Sa az er nin meer komtne. 

Dy âde eer foar Friezîâns gruwn 
Mei Boaîsert heag op romme. 

Al hette er sei, al hette er schreeuw, 
Roon nooit net uwt'e kincken. 

Hy wie nin fijuen fen luwd gekreeuw 
Aef fen oerdwealsche flincken. 

By sechstien hondert trycig om, 
Doe wie de man yn weazen; 

Mar rint er toesen jier jiette om, 
Dan wirt syn wirck wol leazen. 

Sa'n man het master GYSBERT weast: 
ïen Friez fen de âde leere. 

To Boaîsert wier de man eaeack reast, 
Der stiet syn byld yn eere. 

Der stiet dy greate, eedle kop 
Fen d' âde Friesche master; 

Dat rjuechten Friesche ljue der op 
Fen klinckklear wyt albaster. 
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Ien Fries, dy edel, from in fry 
Sa'n man net kin forjiette, 

In libbet sijeocht en rjeocht az hy; 

Dy schil ien stânfries hietre. 

D*. E. 
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Otjit djer er hjert de stjinne Man, 
Nen better plaets as hjir ijn 't Lan 
For GISBERT JAPIKS Pronkbild; hij 
Wier Baas in Friesne rymlarij, 
En slet hjir ijn zijn wieze holle 
For Bennemaster bjuster volle. 
Dit tjougt zijn Bouk jit disse deij: 
Nin rymler kaam him lang beneij. 
Hij kaam, za 't schreun stiet, oppe wroad 
Ijn 't jier fin sextien honderd trije, 
In vvoad hjir matig, net oeroad, 
Koe trije en sextig jirren krije, 
Da taeg er from in wol bereid 
Wer uitte wroad neij de ijwigheid. 

Djer nammene de Ingels elks * blij zijn hambooi, 
En spijUene om Master zijn oerkomst vest mooi. 

• L U K . XV: 7, 10. 

SIMON BAKKER. 
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OP IT OPRJUECHTJEN FEN IT STAL-
CIERAADJE FOR 

GIJ SB E RT JAPIX, 
IJNNE GREATE TZJERCKE TO 

BOJLSERT, 

ijnne Heamoanne fen 't jier agtien hondert 
twae in tweimig, hondert in seijs in 

fijftig peren neij sijn dea. 

\J Boalsert! het in eer for dij, 
Wezz' nu reis rjuechc forhuwgge in blij, 
Ien man, dij for ie boerdke stoe, 
In wackker lezze in sjonge koe, 
Dij bernckes leerde k a, bie, cie, 
In oars naec folie om hannen hie; 
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Mar eack ien raan, vvaems great forstån 
To 'n preair tjint fen uwz heele îân; 
Ien man, waems muwlle in hân in pin 
Nin rijmeler neijfolgje kin: 
Hij noam Pamass in Stom top, 
In kritse her ijn Frieslân op , 
In pleatst* se hier op better gruwn, 
Az bij dij wreade Tirckse huwn. 
Hij schrieuw in sprijck mei] Friesche tong, 
Het jing elck ien ijn 't herte gong: 
Hij het uwz teal brocht op pompier, 
Dat minnig tocht sa bjuester swier: 
Elck, dij uwz Friesche spraek forstiet, 
Hearckt neij sijn sjong sa hijmmelsch swiet. 

Forjitten laeij dij man ijn 't graef, 
Sijn lijf fortard oon ijssche in tzaef. 
Men wit nea wier uwz Mâster rest, 
Dit blieuw, o Boalsert, to dijn iest. 
So giet it eack heel faeck meij uwz, 
Dij greate man wier eerst ien muwz. 
Mar nu wirt GIJSBERT JAPIX steîd 
Ijn eer, in meij dij mannen teld, 
Waes namme roast nog tijd forslijt, 
Aef MOMI helsche tosck forbijt. 
Dij greatste Heeren fen uwz lân 
Jaen him hoasch mij ld in blier de ban. 



Hij komt for 'n deij meij njje klean, 
In Ik him fen uwz Kening sjean. 
Die nije pack, sa az 'c beheart, 
Het uwz baes EFKE him foreerd. 
Had Rotterdaem dijn GERRIJT frij, 
Wezz' Haerlem meij Louw KOSTER blij. 
Komm' Rotterdaem, komm' Haerlem tjoeg 
Het greate man eer'n Boalsert sjoeg. 
Dear stiet in preall't hij gnepper gled, 
Omkransg' meij 't griene Lawer-bled. 
Sa schil hij libje ien lange tijd 
To dijn in dijn teamm's, ZOIL, spijt. 

Tanck, Boalsert, tanck, ja greate tanck, 
IJ woenn' naet langer aefter banck 
Him lizze litte, dij sijn breijn 
Naet stompje liet, mar 't het oonleijn 
To eer fen God in to dijn gloar. 
Ja tanck, ja altijd tanck dear foor. 

E. NAUTA. 

* 



6i 

OP HET EERETEEKEN, 
OPGERIGT VOOR 

GIJ SB E RT JAP IX. 

N iet slechts verheff' zich eeremarmer 
Voor d' onverschrokken landbescharmer, 

Die dwars door staal en vlam en gloed, 
Bij 't vrees'lijk dond'ren der kartouwen, 

Op 't land of op den zilten vloed 
Den dood in 't aangezigt durft schouweni , 

Neen, hun ook, die in PALLAS koren, 
Waar Wetenschap haar stem doet hooren, 

Dier Godheid ijv'rig hulde boon, 
Of die der Dichtkunst bloemen plukten, 

En voor APOLLO'S gouden troon 
Het oor door maatgezang verrukten. 
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Voor hen zij ook, bij feestgezangen, 
De dankbare eerkrans opgehangen, 

Voor hen ook rijze arduin omhoog! 
Omkranse 't Vaderland zijn Helden, 

'c Wijze ook op zuil en eereboog, 
Die 's grooten Dichters lof vermelden. 

Heil u , ô Bohwarts Burgerije, 
Heil u , ô ed'le Maatschappije, 

Die dankbaar zulks gedachtig waart! 
Bij wie de Vreerad'ling thans niet langer, 

Terwijl zijn oog verwond'rend staart, 
Vraagt: Rijst hier niets voor Frïeslands zanger? 

Lang moge uw. eereteeken duren. 
Het tarte duizenden van uren 

In hunnen wisselenden dans! 
Maar och, hoe lang het moge prijken, 

't Zal toch met al zijn stillen glans 
Voor ééne zuil in duur bezwijken» 

Dees zuil, die 't koper kan verwinnen, 
Die hooger rijst dan tempeltinnen, 

Die 't Noord braveert en Jovis schicht, 
Die schier twee Eeuwen reeds kon tarten, 

Heeft JAPIX zelf zich opgerigt 
In aller Friezen dankb're harten. 
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Ja, wis, zoo lang een Fries blijft leven, 

En eer, wien eere toekomt, geven, 
Zal deze zuil onwrikbaar staan; 

Moog' 't hechtst arduin in puin verzinken, 
(Helaas, al 't aardsche moet vergaan!) 

Steeds blijft die zuil met luister blinken. 

Eer hem, (zal 't verste nakroost zingen:) 
Die met de Besten mee kon dingen, 

Wiens wieg APOL zelf heeft omzweefd. 
Eer hem! In Hollands Dichtrenkoren 

Blijft, wat ook in den tijdvîoed sneeft, 
Zijn naam in zonneluister gloren! 

Komt, gal me op nieuws, ô Feestgenooten! 
Uit ouden Frieschen stam gesproten, 

Uw juichkreec dav'rend in het rond! 
En wilt mij Gelderschman vergeven, 

Dat ik ook meêjuich in dees stond: 
Ja JAPIX roem blijft eeuwig leven! 

B. II. LULOFS. 



IN GISBERTI JACOBI. EF'FIGIEM 
ARTIFICI GABRIELIS MANU 

EX MARMORE CONFECTAM. 

I. 

Sub puicbra GISBERTI nomen imagine cernens 
Cum patriae cogor turn meminisse patrum; 

Sed, GABRIELIS opus, mirans in marmore vultum, 
Vivere me eredam tempora PRAXITELIS. 

Il, 

Quid te mirantem GABRIELIS, stuke, labores 
PYTHAGORAE nomen tollere laude juvat? 

Recte animas Samii transfundi sensit acumen: 
Hic opus adspicio namque ego PHIÜIACUM. 

S. W. SCHIPPERS. 

*¾»*c(H>i««IËti>' 
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OON DE FRIESEN, 
BY IT ONTBLEAÏJEN FEN IT KOP-

STICK FENNE RYMER 
. G T S B E RT J A P I X, 
YNNE SINT MERTENS TJERCKE 

TO BOALSERT. 

X* ier fen di: Fries'ne heyligdomme 
Forwrigge, uwz smaed onwirdd'ge nâr, 

Dy traeppet de aders greatheyts-blomme 
In 't frearad bopp' eyne naem fore ker; 

Dy jimmer uwt-lânz weanwit gônzet, 
Ney Frânsche aef Brksche piepen dônsset 

In, lef, op Tjiusche fraenjen poch't; 
Hy het it eynlânz' gled forlerne, 
Lyck't op ien freamd lânzdouwe berne.,,.. 

Fy! walgsora iz ' t , het m' oon hini sjocht. 

I. 5 
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Fier, fier hier wey, by, dy ney 't swolgjen 
Fen 't f'nyn him schammet njuencke uwz mâm* 

De freamde, dy er tinss't to folgjen, 
Forsmyt wa 'm salme d' eere ontnaem, 

Y hearre hier nea, wer tanckbre mygen 
(Fenne âde steamme wirdd'ge twygen) 

De eerkrânz' frisselgje om ie haed, 
Dat Frieslans teal oer 't wolekc-swireke 
Forheagge het trog syn goune wireke 

In Hollans ryiners sett' yn 't schaed. 

' W e y , fier hier wey! Y binne ontaerdget. 
Fly 't binne-haed fol wyn in tzaef! 

Wa uwz, trog syn menearen, smaedjet, 
Dy snye w' az onvvirddig aef. 

Mar hy, waems deugd jiette onfordyll'ge, 
Waems aedel grien in onforwyll'ge 

Iz, — d' aedel dy fortjienste uwz jouwt,— 
In, op de gruwn dear Fries'ne lieuwen 
Jearm erv' sont meer az tweyntig yeuwen 

Oon'e stinz' fenne aders gloarje bouwt: 

Waems bloed ynn' yeren sied't in bruwzec 
For kening, kinst in aefkomst-lân, 

Kom neyer,- hier, wer jem him fuwsket , 
Opp' affears graef, uwz broare-hûn. 

Hy kin, hy sil him salme eerje, 
De neysier. iette op him gloarrearje 

Az geaman, frjuen fenne åd'wets tyd, 
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Syn roem, wer s' ae mey 'n Fries'ne tonge 
Fen aders Mn in greatheyd sjonge, 

Klieuwt, mey dat luwd, tyds-tosck to spyt. 

Tjuwg, GYSBERT! tjuwg i t , bot forgetten 
Yn 'r. jôn tyds Boalsert (al to sljuechî!'(*)) 

jôn greatheyt, trog nin gracf besletten, 
Dogt neysiet, dogt all' wrâd nu rjuecht. 

OUmuwlcke jôn liet iette yn dizz' stuwne 
Uw? snipp'rè; Fries'ne famne-buwne, 

Jearni sin wier op nin freamde set; 
Dan laey it gljuerckjen fen jearm eaghjes 
Stamfries'ne tzjerls allinne leaghjes, 

Dy gruwlet it healslachtt' appe-bret! 

Swar hier, wer GYSBERTS kopstick preallet, 
Hier, wer syn djoer-wirdd' biente rest, 

„ Wy hâde— wa op 't freamd foreallet — 
„ Öon 't rjuechte in sljuechte Fries'ne fest." 

Giet dit for fuwlle raenjen wycken, 
Dan gjealpt(God wear dim wnck.Q trogg'e dycken 

Oer greyde en sietten 't scholprig sât: 
Mar 't lock in wolfeart fen uwz aden 
Blieuwt mey jearm âde deugd behâden 

In Frieslân bloeit trogg' ruwne yenfâd. 

Pingjum 1824. BOELES. 

(*) Volgens liet getuigenis des dichters, onder zijn borst
beeld geplaatst, waren de Bolswarders destijds sljuccht in rjuecbt. 
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